Rozdział 1
Możliwości formułowania krótkookresowych prognoz
ilościowych na podstawie wyników testu koniunktury
1.
1.1.

W p row ad zen ie
C eł pracy

Celem niniejszej pracy jest próba określenia możliwości wykorzystania
wyników pochodzących z badania koniunktury przedsiębiorstw przemysłowych
sektora prywatnego, które mają charakter jakościowy, do analizowania i
prognozowania wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu w sektorze
prywatnym GUS, czyli danych o charakterze ilościowym.
Do realizacji tego zadania zostanie utworzony stosunkowo prosty model
ekonometryczny, na podstawie którego będzie możliwa kwantyfikacja danych
jakościowych oraz sporządzanie prognoz krótkookresowych ilościowego indeksu
produkcji. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie antycypacyjnego charakteru
danych jakościowych.
Za motywem stworzenia "prostego" modelu kryje się intencja aby niniejsze
opracowanie stało się instrumentem, lub co najmniej przyczynkiem do powstania
takiego instrumentu, który służyłby do bieżącego kwantyfikowaniajakościowych
wyników testu przemysłowego IRG SGH. Należy w tym miejscu podkreślić, że
obecnie żaden z polskich ośrodków zajmujących się badaniami koniunktury nie
dokonuje na bieżąco kwantyfikacji swoich wynikówjakościowych. Zagadnienie
to jest domeną sporadycznych badań akademickich. Skomplikowany statystycznie
i numerycznie model utrudniałby i spowalniał dokonywanie bieżącej
kwantyfikacji danych jakościowych.
Przedmiotem analizy ekonometrycznej są dwa warianty tzw. "modelu
produkcyjnego": prosty model produkcyjny ex-post oraz prosty model
produkcyjny ex-ante. Użycie przymiotnika "produkcyjny" wiąże się z faktem, że
ujęcie modelu uwzględnia podażową stronę procesu wytwórczego. U podstaw
założeń teoretycznych sformułowania modelu leżą tezy ekonomii neoklasycznej.
Model ten ma na celu określenie w jakim stopniu jakościowe oczekiwania
przedsiębiorstw odnośnie obecnego poziomu produkcji, jak i przewidywania jej
poziomu w przyszłości mają wpływ na zrealizowaną sprzedaż produkcji
przemysłowej. Oceny poziomu produkcji sąuzupełniane o oczekiwania związane
z ogólnym klimatem koniunktury w gospodarce.
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W wykorzystywanych modelach ekonometrycznych jako jakościowe
zmienne objaśniające ilościowy indeks produkcji przyjęto salda odpowiedzi na
pytania dotyczące stanu produkcji, jak i oczekiwań poziomu produkcji w
najbliższej przyszłości. Ponadto do zbioru zmiennych objaśniających włączono
opóźnione zmienne objaśniane, zmienne sezonowe, liczbę dni roboczych w
miesiącu oraz trend (szczegółowąpostać oraz opis równań modeli przedstawiono
w punkcie 2).
Badanie zależności ilościowego indeksu produkcji z jakościowymi
zmiennymi, reprezentującymi podażową stronę procesu wytwórczego,
przeprowadzono w trzech etapach. Najpierw przeprowadzono analizę graficzną,
następnie analizę korelacji krzyżowych, finalnym etapem była estymacja modeli
ekonometrycznych. Próba statystyczna obejmowała okres od listopada 1992 roku
do grudnia 1999 roku.
Dwa pierwsze etapy mającharakter analizy wstępnej. W analizie graficznej
obserwowano na wykresach przebieg odpowiednich, wyskalowanych par
zmiennych - jakościowej i ilościowej. Wśród zmiennych ilościowych
rozpatrywano trzy postacie indeksu produkcji sprzedanej w sektorze prywatnym
(ich konstrukcję opisano w punkcie 3.1.1). Spośród zmiennych jakościowych
przedmiotem analizy były cztery zmienne, które związane z modelem
produkcyjnym: stan i przewidywania zmian produkcji oraz stan i przewidywania
ogólnej sytuacji gospodarczej. Ponadto na podstawie czterech zmiennych
jakościowych stworzono ich skumulowane odpowiedniki (suma od początku
próby, ich konstrukcję przedstawiono w punkcie 3.1.2). Kumulowanie
wskaźników jakościowych odnoszących się do zmian danej kategorii
ekonomicznej pozwala na odwzorowanie trendu tej kategorii. Łącznie więc
analizowano 24 pary zmiennych. Analizowane zmienne, w celu częściowego
pozbycia się wpływu czynników przypadkowych, wygładzono za pomocą średniej
ruchomej.
W analizie korelacji krzyżowych przedmiotem analizy były również 24 pary
zmiennych, ponadto analizowano 12 miesięczny rozkład wyprzedzeń zmiemiych
jakościowych (tzn. współczynniki korelacji zmiennej ilościowej z opóźnioną
zmienną jakościową o 1, 2, 3, ..., 12 miesięcy).
Przeprowadzone badania stanowią podstawę do przedstawienia pewnych
uwag ogólnych, dotyczących użyteczności wyników testu koniunkturalnego do
analizy ilościowych zjawisk gospodarczych.
Istotny j est również fakt, że niniej sza praca oprócz walorów empirycznych,
zawiera w sobie elementy metodologiczne, które mogą być pomocne dla innych
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badaczy do analizowania zależności między danymi o charakterze jakościowym
i ilościowym. Metodologiczny charakter tej pracy wynika z faktu podjęcia próby
opisania ogólnej postaci modelu wyjaśniającego zmienną ilościową za pomocą
zbioru zmiennych jakościowych i ilościowych. Model ten jest podstawą
określenia postaci analizowanych w niniejszej pracy dwóch wersji modelu
produkcyjnego.
1.2. Z astosow anie testu koniunkturalnego - uw agi ogólne
Problem określenia związków pomiędzy wynikami otrzymywanymi w
badaniach metodą testu koniunkturalnego, a danymi statystyki ilościowej był
zawsze jednym z podstawowych zagadnień leżących w sferze zainteresowań
ośrodków badających koniunkturę. Przydatność i istotność jakościowych
wskaźników do analizowania ilościowych kategorii ekonomicznych wynika
między innymi z następujących przyczyn:
•
wyniki badań testu koniunktury są publikowane ze znacznym
wyprzedzeniem w stosunku do badań ilościowych,
•
pytania testu koniunktury mają antycypacyjny charakter,
•
obejmują swym zakresem obszary nie będące przedmiotem badań
ilościowych.
Wśród motywów badania możliwości kwantyfikacji wskaźników
jakościowych pochodzących z testów koniunktury można wymienić również inne
argumenty. Takie badania z jednej strony pozwalają na weryfikację trafności,
reprezentatywności, czy też rzetelności subiektywnych ocen formułowanych
przez przedsiębiorstwa. Z drugiej strony pozwalają na zdefiniowanie źródeł
ewentualnych rozbieżności pomiędzy badaniami jakościowymi i ilościowymi.
Tak więc wyniki takich badań są w pewnym sensie instrumentem kontrolnym
testu koniunktury.
Badania takie służą również upowszechnianiu zagadnień badania
koniunktury metodą testu wśród społeczności ekonomistów i specjalistów. Do
niedawna analiza wyników testu koniunkturalnego była domeną naukowców
akademickich, jednak w miarę rozwoju różnych metod zastosowań tego rodzaju
wskaźników zapotrzebowanie na nie wśród uczestników procesów gospodarczych
znacznie zwiększyło się. Interpretacja wyników testu koniunkturalnego w
zakresie informacji o zachowaniu się przedsiębiorstw (czy też w ogólności jednostek ekonomicznych), o ich subiektywnych oczekiwaniach oraz odczuciach
jest stosunkowo prosta, w zasadzie polega na bezpośrednim odczytywaniu
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wartości odpowiednich wskaźników jakościowych. Należy jednak pamiętać, że
decydenci w zakresie polityki ekonomicznej, czy też zwykli uczestnicy procesów
gospodarczych swoje procedury decyzyjne opierają przede wszystkim na
kategoriach ilościowych. Może wynikać to z faktu, że przełożenie wyników
jakościowych na statystykę ilościową jest znacznie trudniejsze i wymaga
zastosowania bardziej skomplikowanych procedur statystycznych. Rozwój metod
badania zbieżności statystyki jakościowej i ilościowej sprzyja rozwijaniu
możliwości interpretacyjnych wskaźników jakościowych, wskazuje na kierunki
ich potencjalnego wykorzystania, a tym samy zwiększa zakres odbiorców
wyników testu koniunkturalnego.
1.3. M etody analizy porów naw czej i kw an tyfik acji
W literaturze z zakresu testu koniunktury można znaleźć szereg przykładów
zastosowań wskaźników jakościowych do analizy zmiennych ilościowych. Część
tych analiz skupia się na bezpośredniej ocenie zbieżności danych jakościowych
i ilościowych: badana jest relacja wskaźnika jakościowego z odpowiednim
wskaźnikiem ilościowym. Wśród relacji, które są przedmiotem najczęstszych
porównań można między innymi wymienić:
•
wskaźniki produkcji z badań metodą testów a dane dotyczące produkcji
pochodzące ze statystyki oficjalnej;
•
syntetyczne wskaźniki pochodzące z testów a produkt krajowy brutto;
•
wskaźniki dotyczące tempa wzrostu cen pochodzące z badań metodątestów
a wskaźniki cen ze statystyki oficjalnej;
•
wskaźniki dotyczące inwestycji pochodzące z testu a wskaźniki dotyczące
inwestycji ze statystyki oficjalnej;
•
poziom zamówień a wzrost produkcji, i inne.
Badanie bezpośrednich relacji pomiędzy wskaźnikami jakościowymi i
ilościowymi w najprostszy sposób można przeprowadzić za pomocą analizy
graficznej szeregów czasowych. Bardziej sformalizowanym sposobem sąmetody
klasycznej statystyki, w szczególności analiza korelacyjna. Doświadczenia
ośrodków prowadzących badania za pomocą testu koniunktury pokazują, że
zbieżność pomiędzy wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi (mierzona
współczynnikiem korelacji) jest stosunkowo wysoka. Jednak zbieżność ta jest
zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Można tu wymienić: sposób
sformułowania pytań w ankiecie, specyfikę i strukturę gospodarki danego kraju,
długość trwania badania, poziom kadry zarządzającej przedsiębiorstwa (osoby
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wypełniające ankietę), itd. Wymienione czynniki mogą w efekcie powodować
pewne rozbieżności pomiędzy statystyką jakościową i ilościową. Wówczas
badacze przed porównaniem wskaźników dokonują pewnych przekształceń,
oczyszczają je z sezonowości, lub w ostateczności porównują trendy badanych
zmiennych. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być konstruowanie modeli
ekonometrycznych, które po stronie zmiennych objaśniających kształtowanie się
określonego indeksu statystyki ilościowej uwzględniają szersze spektrum
wskaźników jakościowych, czy też inne zmienne ilościowe.
2.

P ostać m odelu

2.1. U w agi ogólne
Do budowy modelu ekonometrycznego zostały wykorzystane
doświadczenia ekonomistów włoskich1. Analizowane w niniejszej pracy dwie
postacie modelu produkcyjnego są pewną szczególna postacią ogólnego modelu
objaśniającego ilościowy indeks produkcji sprzedanej przemysłu zbiorem
zmiennych jakościowych. W uogólnionym zapisie model ten można przedstawić
w następujący sposób:

yt - a +

+ cD( + f { t ) + ^ m d j { L ) X it + e ^ L )y t_x

1.1.

gdzie:

y t - indeks produkcji sprzedanej przemysłu (surowy),

S it - zmienna sezonowa zero-jedynkowa,
Dt - liczba dni roboczych w miesiącu,
f(t) -

funkcja trendu,

d i ( L ) , e( L) - wielomiany operatora przesunięcia,
a ,b n c - parametry modelu,

1M. Gerli, A. Petrucci, "The Econometric Anticipation of the Industrial Production
Index. Some Results Based ob Business Survey Data", 22ndCIRET Conference, 1995.
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X lt -

zmienne jakościowe z testu koniunktury TK.

Ogólny zapis powyższego modelu pozwala na zastosowanie procedury
modelowania "od ogólnego do szczególnego" (general-to-specyfic), która polega
na krokowym eliminowaniu nieistotnych elementów przy zastosowaniu procedur
testowania odpowiednich hipotez. W przypadku tego modelu w procedurze
badawczej określana jest szczegółowa postać funkcji trendu (może to być trend
liniowy, kwadratowy, itp.). Również w procedurze badawczej określany jest
ostateczny zbiór jakościowych zmiennych objaśniających, jak i ich opóźnienia,
podobnie jest z częścią autoregresyjną.
Proces upraszczania modelu może się odbywać zarówno w sposób
obiektywny (czyli przy zastosowaniu procedur statystycznego testowania
hipotez), jak i w sposób subiektywny, gdzie ostateczna postać modelu zostaje
określona intuicyjnie przez badacza. Jednak nawet przy podejściu obiektywnym
badacz musi przyjąć pewne subiektywne założenia odnośnie postaci wyjściowej
modelu. Należy określić wyjściowy zbiór jakościowych zmiennych
objaśniających oraz maksymalne opóźnienie dla nich oraz dla zmiennej
endogenicznej. W przypadku zmiennych rejestrowanych z częstotliwością
miesięczną najczęściej jako maksymalne opóźnienie przyjmuje się 12 okresów,
chyba że istnieją jakieś przesłanki formalno-teoretyczne do przyjęcia innego
opóźnienia (np.: 3-4 miesięczny horyzont prognozy w teście koniunkturalnym).
W przypadku określania wyjściowego zbioru zmiennych jakościowych bazuje się
na założeniach teoretycznych, bądź na doświadczeniu empirycznym. W podej ściu
od strony teoretycznej można wyróżnić modele produkcyjne (które w
uproszczonej formie są przedmiotem analizy w niniejszej pracy) i modele
popytowe. W modelu produkcyjnym jako zmienne objaśniające przyjmuje się
salda odpowiedzi na pytania dotyczące stanu, jak i oczekiwań poziomu produkcji
oraz oczekiwań ogólnej sytuacji ekonomicznej. W modelu popytowym
uwzględnia się saldo ocen i oczekiwań poziomu portfela zamówień oraz saldo
oceny stanu zapasów. Podział na modele produkcyjne i popytowe wiąże się z
dwoma nurtami: neokeynesowskim i neoklasycznym w ekonomii. W doborze
zmiennych jakościowych można się również posłużyć teorią funkcji produkcji.
Wówczas po stronie zmiennych jakościowych należy uwzględnić salda
odpowiedzi, które odzwierciedlają zmiany stanu czynników produkcji (salda
odpowiedzi na pytania dotyczące poziomu inwestycji i zatrudnienia).
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Uwzględnienie opóźnionych zmiennych jakościowych (czego
odzwierciedleniem są wprowadzone do modelu wielomiany operatora
przesunięcia) wynika z przyjęcia założenia, że przedsiębiorcy formułując swoje
oceny w danym momencie biorąpod uwagę swoje opinie z okresów poprzednich.
Wynika to również ze sposobu sformułowania pytań prognostycznych, gdzie
horyzont prognozy jest określony jako 3-4 najbliższe miesiące, jak i interpretacji
pytań prognostycznych przez przedsiębiorstwa. Praktyka pokazuje, że w
zależności od respondenta horyzont prognozy jest zróżnicowany i w zasadzie
może się wahać od 1 do 4 miesięcy. W związku z tym obecny poziom produkcji
jest wypadkową przewidywań formułowanych od 1 do 4 miesięcy wcześniej. Z
drugiej strony dynamiczna struktura modelu pozwala na oszacowanie pewnej
długookresowej relacji między zmiennymi jakościowymi i ilościowymi.
Ponadto w równaniu modelu poza zmiennymi jakościowymi uwzględniono
zmienne, które pozwalają oczyścić ilościową zmienną objaśnianą z
komponentów, które nie są istotne z punktu widzenia związku formalnoteoretycznego, a co a tym idzie powodują rozbieżności (przy porównywaniu
bezpośrednio surowych wskaźników jakościowych i ilościowych). Uwzględnienie
zmiennej reprezentującej ilość dni roboczych w miesiącu oraz zmiennych
sezonowych pozwala na oczyszczenie indeksu produkcji z wahań sezonowych.
Dołączenie do zbioru zmiennych objaśniających części autoregresyjnej
(opóźnionej zmiennej objaśnianej) pozwala na wyspecyfikowanie
długookresowego normalnego poziomu produkcji. Jest to istotne z punktu
widzenia sposobu interpretacji wyników testu, zgodnie z którym przedsiębiorstwa
oceniają zjawiska ekonomiczne jako odchylenia od pewnego poziomu
normalnego. Ponadto indeks produkcji obejmuje swym zakresem różne etapy
procesu wytwórczego. Produkcja sprzedana przemysłu obejmuje swym zakresem
branże surowcowo-zaopatrzeniowe, jak i branże dóbr finalnych, co uzasadnia
wprowadzenie powiązań międzyokresowych.
Powyższa postać modelu rozszerzana jest również o inne ujęcie trendu
badanego zjawiska. W pracy założono trend deterministyczny w postaci
wielomianu zmiennej czasowej. Z uwagi na ograniczoną zdolność określania
punktów zwrotnych w kształtowaniu się indeksu produkcji przemysłowej tak
określonego trendu, jako indykatory trendu przyjmuje się odpowiednie
skumulowane salda pytań z testu koniunktury. W przypadku modelu
produkcyjnego wykorzystuje się skumulowane saldo pytania odnośnie stanu lub
prognoz poziomu produkcji, a w przypadku modelu popytowego skumulowane
saldo oczekiwań przyszłego popytu.
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2.2. M odel produ kcyjny
Uwzględniając powyższe rozważania oraz wykorzystując zapis z równania
(2.1) ogólną postać modelu produkcyjnego można przedstawić następująco:

n

y, = a+ I b,Su + cD, + f { t ) + d x{L)Pt + d 2{L)PEt_x +
*=1

1.2 .

+ d 3(L)E, + d ^ L ) E E t_x + e(L)y,_x

Powyższy model jest szczególną postacią modelu (2.1), jednak jego postać
jest nadal na tyle uniwersalna, że można go nazwać modelem ogólnym. Został
określony zbiór jakościowych zmiennych objaśniających, jednak od badacza
zależy rozkład opóźnień i postać trendu deterministycznego. Taka postać modelu
również pozwala na zastosowanie schematu postępowania "od ogólnego do
szczególnego".
W niniejszej pracy przedmiotem analizy są prostsze postacie modelu
produkcyjnego, z jedną zmienną jakościową. Model te są zredukowaną postacią
ogólnego modelu z równania (2.2). W pierwszym etapie oszacowano tzw. „prosty
model produkcyjny ex-post”, w którym jako jakościową zmienną objaśnianą
przyjęto jedynie ocenę stanu poziomu produkcji.

Prosty model produkcyjny ex-post

u

y,

=

a + Z b,S„ + cD' + f ( t )

+

dP,

+

e(L)y,_x

1.3.

1=1

Następnie przedmiotem analizy był również model z jedną jakościową
zmienną objaśniającą przy czym tą zmienną była prognoza poziomu produkcji.
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Prosty model produkcyjny ex-ante
u

y, = a + Yj b,Su + cD,

+

f ( t ) + dpE,_j + e { L )y ,_ ,

1.4.

1=1
Badając opóźnienia prognostycznej zmiennej jakościowej rozpatrywano
cztery warianty: od jednego do czterech miesięcy. Wynika to ze sposobu
sformułowania pytania w ankiecie.
Szacowanie powyższych prostych modeli jest w pewnym sensie
uzupełnieniem analizy korelacyjnej po oczyszczeniu zmiennej objaśnianej z
elementów zakłócających, które nie są istotne z punktu widzenia związku
formalno-teoretycznego. Parametry stojące przy zmiennych jakościowych, jak i
stopień dopasowania modelu do danych rzeczywistych pozwalają nam
wnioskować o sile zbieżności pomiędzy wskaźnikami ilościowymi i
jakościowymi.

3.

W ynik i obliczeń

3.1. M ateriał statystyczn y
3.1.1.

M iesięczny indeks p rodu kcji przem ysłow ej w sektorze
p ryw atnym - G U S

Ponieważ GUS nie publikuje z częstotliwością miesięczną danych
dotyczących wartości produkcji sprzedanej przemysłu w podziale na sektory
własności konieczne było dokonanie pewnych szacunkowych obliczeń. Punktem
wyjściowym konstrukcji miesięcznych indeksów produkcji przemysłowej w
sektorze prywatnym był jedno-podstawowy indeks produkcji sprzedanej
przemysłu ogółem w cenach stałych (przeciętna miesięczna produkcja w 1995 =
100). Częściowo indeks ten został zaczerpnięty bezpośrednio z Biuletynu
Statystycznego GUS, a w pozostałym zakresie wykorzystano dane publikowane
w Main Economic Indicators OECD, na podstawie których, poprzez nawiązanie
łańcuchowe, otrzymano indeks o wspomnianej powyżej bazie dla okresu od
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stycznia 1989 roku do grudnia 1999 roku. Na podstawie tego szeregu obliczono
produkcję sprzedaną przemysłu w poszczególnych miesiącach w okresie od
stycznia 1989 roku do grudnia 1999 roku w przeciętnych cenach 1995 roku (jako
przeciętną miesięczną produkcję sprzedaną w 1995 roku przyjęto 19.839,6 min
zł, czyli produkcję roczną w cenach bieżących dzieloną przez 12 miesięcy, co
oznacza, że założono równomierny wzrost cen w 1995 roku).
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących w podziale
na sektory własności GUS publikuje w ujęciu kwartalnym począwszy od 1993
roku. Dla lat wcześniejszych publikowane były jedynie dane roczne, przy czym
przed 1992 rokiem dane o przemyśle opublikowano według KGN (Klasyfikacji
Gospodarki Narodowej), wobec stosowanej dla lat następnych EKD (Europej skiej
Klasyfikacji Działalności), co umożliwia między innymi dokonywanie porównań
międzynarodowych. Przy założeniu stałej struktury własnościowej wartości
produkcji przemysłowej w odpowiednim okresie sprawozdawczym (kwartał - w
latach 1993-1999 i rok w latach 1989-1992) rozszacowano opisany powyżej
miesięczny szereg wartości produkcji sprzedanej przemysłu w cenach 1995 roku
na sektory własności (prywatny i publiczny). Ilustrację graficzną udziału sektora
prywatnego w produkcji przemysłowej przedstawiono na wykresie nr 1.
Wykres 1. Udział sektora prywatnego w produkcji sprzedanej przemysłu
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Na podstawie szeregu produkcji sprzedanej przemysłu w sektorze
prywatnym obliczone zostały trzy indeksy, które były przedmiotem analizy
porównawczej z wynikami testu przemysłowego IRG SGH w sektorze
prywatnym:
•
IP95 - jednopodstawowy indeks o podstawie - przeciętna miesięczna
produkcja w 1995 roku = 100,
•
IPMoM - indeks o podstawie - miesiąc poprzedni = 100,
•
IPYoY - indeks o podstawie - analogiczny miesiąc roku poprzedniego =
100.

3.1.2.

T est przem ysłow y IR G SG H w sektorze pryw atnym

Z uwagi na fakt, że celem niniejszej pracy jest budowa modelu
produkcyjnego, spośród wszystkich zmiennych z przemysłowego testu
koniunktury IRG SGH w sektorze prywatnym do bazy danych, która jest
przedmiotem analizy porównawczej ze wskaźnikami ilościowymi, włączone
zostały cztery następujące zmienne:
•
Saldo stanu wielkości produkcji - Q 1S,
•
Saldo przewidywań wielkości produkcji - Q 1P,
•
Saldo stanu ogólnej sytuacji gospodarczej - Q8S,
•
Saldo przewidywań ogólnej sytuacji gospodarczej - Q8P.
Powyższe oznaczenia wynikają z numeru pytań w kwestionariuszu IRG
SGH (pytanie numer 1 oraz pytanie numer 8) oraz z charakteru opinii (S - stan,
P - przewidywania).
Ponadto do analizy porównawczej stworzono skumulowane (suma od
początku próby) odpowiedniki powyższych czterech zmiennych jakościowych:
•
cQ 1S - skumulowana zmienna Q 1S,
•
cQ 1P - skumulowana zmienna Q 1P,
•
cQ8S - skumulowana zmienna Q8S,
•
cQ8P - skumulowana zmienna Q8P.
3.2.

Analiza graficzna - wyniki

Jak już wspomniano, przedmiotem porównawczej analizy graficznej były
trzy zmienne referencyjne w postaci trzech zdefiniowanych powyżej indeksów
produkcji sprzedanej w sektorze prywatnym (IP95, IPMoM, IPYoY) oraz dwa
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zestawy czterech zmienny jakościowych (wskaźniki surowe i skumulowane).
Łącznie więc analizowano 24 pary zmiennych. Ponadto analizowano również
zmienne wygładzone poprzez zastosowanie 3 lub 12 okresowej średniej
ruchomej2.
Analiza graficzna ma na celu wychwycenie zbieżności kierunkowej w
przebiegu wykresów analizowanych zmiennych. Pozwala na wstępna selekcję
potencjalnych zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. Z uwagi
na fakt, że analiza graficzna nie jest głównym celem niniejszej pracy, a jest
jedynie pewnym instrumentem wstępnej analizy nie zastosowano bardziej
wyrafinowanych metod wygładzania (a w szczególności desezonalizacji)
zmiennych, jak i nie zastosowano wymiernych metod analizy podobieństwa
przebiegu wykresów analizowanych zmiennych. Ograniczono się jedynie do
subiektywnej (percepcyjnej) interpretacji dokonanej przez autora. Z uwagi na
arbitralność oceny zbieżności analizowanych zmiennych, do wniosków
sprecyzowanych w niniej szym paragrafie należy podchodzić z dużąostrożnością.
Ten typ analizy w łatwy sposób pozwala nam określić zmienne, które są wyraźnie
rozbieżne ("które rozjeżdżają się"), jednak w przypadku pozostałych zmiennych
trudno jest określić, czy przebieg danej pary zmiennych jest bardziej, czy też
mniej podobny.
3.2.1.

IP95 a zm ienne jak ościow e

Z uwagi na konstrukcję jedno-podstawowego indeksu ilościowego, którego
przebieg jest w zasadzie identyczny z szeregiem reprezentującym poziom danego
zjawiska (są one przesunięte proporcjonalnie względem siebie), jak i z uwagi, na
fakt, że pytania testu koniunktury odnoszą się do zmian, a nie poziomu, zbieżność
pomiędzy wskaźnikiem ilościowym IP95, a analizowanymi surowymi
wskaźnikami jakościowymi jest stosunkowo niewielka. Jednak można zauważyć
pewne podobieństwo przebiegu wszystkich czterech analizowanych wskaźników
jakościowych z jedno-podstawowym indeksem produkcji w okresie 1997-1999.
Analizowane wskaźniki jakościowe stosunkowo dobrze odwzorowują kierunek
zmian wskaźnika ilościowego produkcji w "spektakularnych" momentach okresu

2 Pełną dokumentację graficznej analizy porównawczej zawiera praca: S. Dudek,
"Porównanie wyników testu przemysłowego IRG SGH w sektorze prywatnym z indeksem
produkcji przemysłowej GUS w sektorze prywatnym - model produkcyjny", opracowanie
wykonane w ramach badań własnych IRG, listopad 2000.
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1997-1999. Saldo odpowiedzi na diagnostyczne i prognostyczne pytanie odnośnie
poziomu produkcji stosunkowo dobrze odwzorowuje (w kontekście kierunku, a
nie siły zmian) szybki wzrost produkcji obserwowany w 1997 roku, jak i okresy
zmniejszania się produkcji na przełomie 1997 roku i 1998 roku oraz na przełomie
1998 roku i 1999 roku.
3.2.2.

IP M oM a zm ienne jak ościow e

W przypadku graficznej analizy porównawczej zmiennych jakościowych
z indeksem produkcji IPMoM można zauważyć stosunkowo dużą zbieżność pary
zmiennych IPMoM i Q1S oraz IPMoM i Q1P czyli z saldami odpowiedzi na
pytanie odnośnie stanu i przewidywań poziomu produkcji. Zbieżność ta jest
szczególnie wyraźna w przypadku zmiennych wygładzonych za pomocą
trzyokresowej średniej ruchomej. Istotną cechą analizowanych zmiennych jest
fakt, że ilościowy indeks produkcji IPMoM oscyluje stosunkowo regularnie
wokół stałego poziomu (wokół wartości 100). Z kolei w przebiegu analizowanych
indeksów jakościowych można zauważyć oscylacje wokół zmiennego poziomu,
ponadto oscylacje te nie są tak regularne. Podobieństwo przebiegu tych
zmiennych wynika w dużej mierze z charakteru pytania odnośnie produkcj i, które
w większości przypadków interpretowane jest przez przedsiębiorstwa jako ocena
zmiany w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Należy mieć jednak na uwadze,
że podobieństwo przebiegu tych zmiennych w dużej części jest również
uwarunkowane podobną sezonowością. Zbieżność indeksu produkcji IPMoM z
pytaniami odnośnie ogólnej sytuacji gospodarczej jest stosunkowo niska, choć
można zauważyć pewne podobieństwa przebiegu.
3.2.3.

IPY oY a zm ienne jak ościow e

Podobieństwo przebiegu wykresów wskaźników jakościowych z indeksem
produkcji reprezentującym zmiany w stosunku do analogicznego miesiąca sprzed
roku jest zróżnicowana. Ogólnie można zauważyć, że porównywane wskaźniki
oscylują wokół podobnego trendu, inaczej mówiąc podobieństwo odnosi się
raczej do tendencji długookresowych, a nie zmian krótkookresowych. W
przypadku wszystkich czterech wskaźników jakościowych można zauważyć
pewien trend wzrostowy w początkowym okresie próby, następnie okres pewnej
stabilizacji z lekką tendencją spadkową na przełomie 1996 i 1997 roku. W 1997
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roku można zaobserwować okres szybkiego wzrostu, który w 1998 roku
przechodzi w okres recesji, od początku 1999 roku można zaobserwować powrót
do trendu wzrostowego. Podobny schemat przebiegu można zaobserwować dla
rocznego wskaźnika produkcji - IPYoY.
3.2.4.

Indeksy ilościow e a skum ulow ane zm ienne jak ościow e

Porównanie przebiegu wykresów ilościowych indeksów produkcji i
skumulowanych wskaźników jakościowych pokazuje, że skumulowane saldo
odpowiedzi na pytanie odnośnie przewidywań zmian produkcji - c Q 1 P bardzo
dobrze odwzorowuje trend indeksu jedno-podstawowego. Jest to zgodne z ideą
i celem stosowania skumulowanych zmiennych jakościowych do analizy
zmiennych ilościowych. Ponadto skumulowana zmienna jakościowa odnośnie
oceny bieżących zmian produkcji - cQ1S stosunkowo dobrze odwzorowuje
przebieg indeksu jedno-podstawowego - IP95 i rocznego indeksu zmian IPYoY. Zbieżność ta jest jeszcze bardziej wyraźna kiedy skrócimy próbę o
kilkanaście pierwszych obserwacji, gdzie skumulowany wskaźnik jakościowy
odnośnie diagnozy zmian produkcji gwałtownie zmniejsza się. W przypadku
pozostałych par zmiennych nie występuje wyraźne podobieństwo przebiegu i nie
są one zbieżne kierunkowo. Podkreślenia wymaga również fakt, że wartości
wskaźników skumulowanych (z wyjątkiem pytania prognostycznego o zmiany
produkcji) przyjmująw całym okresie wartości ujemne. Ponadto istotnyjest fakt,
że skumulowane wskaźniki odnośnie ogólnej sytuacji gospodarczej
(diagnostyczny i prognostyczny) maleją w całym okresie badania.

3.3. A naliza korelacyjna - w yniki
Podobnie jak w analizie graficznej przedmiotem analizy były 24 pary
zmiennych. W tym przypadku nie analizowano zmiennych wygładzonych. W
analizie uwzględniono rozkład wyprzedzeń, przyjęto maksymalne wyprzedzenie
na poziomie 12 miesięcy3.

3Tablice korelacji krzyżowych dla analizowanych zmiennych zawiera praca: S. Dudek,
op.cit.
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Analizując równoległe (bez wyprzedzeń) pary zmiennych największy
współczynnik korelacji zanotowano dla pary (IPYoY Q8S) - 0.4827. Dla tej pary
zmiennych zanotowano również najwyższy współczynnik korelacji przy
uwzględnieniu wszystkich możliwych wyprzedzeń wskaźników jakościowych.
Wyniósł on 0.5533 dla wyprzedzenia dwumiesięcznego.
Stosunkowo niskie współczynniki korelacji (maksymalnie 0.2587)
zanotowano dla zmiennych jakościowych z indeksem reprezentującym zmiany
produkcji z miesiąca na miesiąc - IPMoM, co jest w pewnym stopniu sprzeczne
z wnioskami wyciągniętymi na podstawie analizy graficznej. Między saldami
odpowiedzi na pytanie odnośnie przyszłej i obecnej ogólnej sytuacji
gospodarczej, a indeksem produkcji IPMoM nie występuje istotna korelacja. W
przypadku pytania o aktualną produkcję największy współczynnik korelacji
zanotowano dla wskaźnika równoległego - 0.2587, w przypadku pytania
prognostycznego największy współczynnik korelacji zanotowano dla
wyprzedzenia o jeden miesiąc - 0.2229.
W przypadku analizy korelacji krzyżowych zmiennych jakościowych z
indeksem produkcji reprezentującym zmiany w stosunku do analogicznego
miesiąca roku poprzedniego - IPYoY, największy współczynnik korelacji
zanotowano dla pytania dotyczącego obecnej ogólnej sytuacji gospodarczej przy
dwumiesięcznym wyprzedzeniu. Stosunkowo wysoki współczynnik korelacji
zanotowano również dla pytania prognostycznego odnośnie ogólnej sytuacji
gospodarczej, który dla wyprzedzenia jednomiesięcznego wyniósł 0.4742. W
przypadku pytań dotyczących zmian produkcji współczynniki korelacji były
niższe. Dla pytania diagnostycznego najwyższy współczynnik korelacji
zanotowano przy dwumiesięcznym wyprzedzeniu - 0.3732, a w przypadku
pytania prognostycznego dla wskaźnika równoległego - 0.3142.
Analiza korelacji zmiennych jakościowych z jedno-podstawowym
indeksem produkcji pokazuje, że największy współczynnik korelacji zanotowano
dla pytania dotyczącego przewidywania zmian produkcji przy trzymiesięcznym
wyprzedzeniu - 0.5511. W przypadku pozostałych zmiennych jakościowych,
najwyższe w spółczynniki korelacji zanotowano dla w yprzedzenia
dwunastomiesięcznego (od 0.4025 do 0.4856).
W przypadku analizy korelacji ilościowych indeksów produkcji ze
skumulowanymi wskaźnikami jakościowymi istotny pozytywny współczynnik
korelacji zanotowano dla pary (IP95 cQ 1P) dla momentów jednoczesnych (bez
wyprzedzenia) - 0.9770, co jest potwierdzeniem wniosków z analizy graficznej.
W przypadku pozostałych par współczynniki korelacji były nieistotne.
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Reasumując można stwierdzić, że analiza współczynników korelacji nie
dostarcza nam jednoznacznych informacji o sile związku pomiędzy zmiennymi
ilościowymi i jakościowymi. Generalnie współczynniki korelacji są stosunkowo
niskie. Do otrzymanych wyników należy podchodzić z pewną ostrożnością, gdyż
trudno jest określić na ile współczynniki korelacji są zdeterminowane przez
czynnik sezonowy, a na ile są to zależności przyczynowo-skutkowe. Z drugiej
strony analiza graficzna ukazała, że w przebiegu analizowanych zmiennych
można wyróżnić podokresy, gdzie zbieżność jest większa bądź mniejsza. Z tego
punktu widzenia, jak i w związku z faktem, że współczynniki korelacji zostały
policzone dla całego okresu próby należy oczekiwać, że te współczynniki są
obciążone okresami gdzie ta zbieżność z pewnych przyczyn była mniejsza.

3.4. M odel produ kcyjny - w yniki
3.4.1.

U w agi ogólne

Przedmiotem analizy ekonometrycznej była estymacja dwóch modeli:
prostego modelu produkcyjnego ex-post i ex-ante, których ogólną postać
przedstawiono w p. 2.2.
Jako zmienną objaśnianą przyjęto jedno-podstawowy indeks produkcji
sprzedanej przemysłu w sektorze prywatnym o podstawie równej przeciętnej
miesięcznej produkcji w 1995 r. - IP95. W wyjściowym, ogólnym modelu część
autoregresyjna obejmuje 12 opóźnień. Testowano również trzy postacie trendu
deterministycznego: liniowy, kwadratowy i sześcienny. Ponadto model ex-ante
analizowano w czterech wariantach, w zależności od opóźnienia przyjętego dla
zmiennej jakościowej odnośnie przewidywań poziomu produkcji. Ze względu na
sposób sformułowania pytania prognostycznego, założono, że opóźnienie wynosi
od 1 do 4 miesięcy. W notacji przyjętej w paragrafie 3.1, wyjściowe, ogólne
postacie szacowanych modeli mają postać:
11

IP95, =

12

a+ Z b,Su + cD, +
/=1

/=1
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1.6.

1= 1

gdzie:

f ( t ) = { / n V 3}
j = 1,2,3,4
Estymację powyższych dwóch modeli przeprowadzono za pomocąpakietu
PcGive 9.0. Metodą estymacji była idasyczna metoda najmniejszych kwadratów.
W związku z 12 miesięcznym opóźnieniem dla autoregresyjnej części modelu,
jak i testowaniem właściwości prognostycznych (ex-ante) modelu w okresie 3
ostatnich miesięcy 1999 roku próba estymacji obejmowała okres od listopada
1993 r. do września 1999 reku (71 obserwacji). Analiza ekonometryczna
obejmowała następujące etapy:
1.
Redukowanie modelu ogólnego do postaci szczególnej. Redukcję
autoregersyjnych elem entów m odelu, w ybór postaci trendu
deterministycznego, czy też zmiennych sezonowych dokonano testując
istotność odpowiednich warunków ograniczających (stosując test mnożnika
Lagrangea), jak i przy pomocy statystyki t-Studenta. W części zawierającej
wyniki obliczeń przedstawiono jedynie końcowe postacie szacownych
modeli.
2.
Estymację parametrów modelu szczególnego oraz analizę podstawowych
testów diagnostycznych. Testy diagnostyczne obejmowały między innymi
podstawowe miary dopasowania, test na autokorelację seryjną,
autoregresyjną warunkowąheteroskedastyczność, rozkład normalny reszt.
Ponadto diagnoza obejmowała analizę graficzną wartości teoretycznych na
tle obserwacji rzeczywistych, rozkładu i wartości reszt, korelogramu reszt
oraz podstawowe miary średniego odchylenia wartości teoretycznych od
obserwacji. W zakresie tego etapu analizy wyniki estymacji obejmowały
(według notacji z PcGive):
►
►
►

wartości współczynników regresji - Coefficient,
błędy standardowe współczynników - Std.Error,
statystyka t-Studenta - t-value,
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►

►
►
►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►

"empiryczny poziom istotności" dla testu t-Studenta - t-prob - czyli
poziom istotności jaki co najmniej należałoby przyjąć, aby
empiryczna wartość statystyki t-Studenta była co do modułu mniejsza
od wartości krytycznej odczytanej z tablic, co oznaczałoby brak
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o nieistotności danej
zmiennej; w praktyce jeżeli empiryczny poziom istotności dla testu
t-Studentajest mniejszy od 0,05 to można przyjąć, że dana zmienna
jest istotna. W terminologii statystyki matematycznej t-prob jest
prawdopodobieństwem popełnienia błędu pierwszego rodzaju
polegającym na odrzuceniu testowanej hipotezy prawdziwej.
współczynnik determinacji - RA2,
statystyka F - F(), test łącznej istotność parametrów (oprócz wyrazu
wolnego),
błąd standardowy regresji - sigma,
statystyka Durbina-Watsona - DW,
suma kwadratów reszt - RSS,
test na seryjną autokorelację składnika losowego rzędu x (test
mnożnika Lagrange'a LMF) - Arx,
test na autoregresyjną, warunkową heteroskedastyczność składnika
losowego rzędu 5 - ARCH5,
test na normalność rozkładu składnika losowego (statystyka ChiA2
oparta na współczynniku skośności i kurtozie) - Normality,
"empiryczny poziom istotności" dla danego testu - liczby w nawiasie
kwadratowym [.], jego definicja jest analogiczna jak dla t-prob, przy
czym interpretacja jego wartości zależy od tego jak została
sformułowana hipoteza zerowa; przykładowo dla testu na seryjną
autokorelację składnika losowego zależy nam aby wartość tzw.
"empirycznego poziomu istotności" byłajak największa, gdyż zależy
nam na odrzuceniu hipotezy zerowej.
Ponadto analizę uzupełniono o podstawowe miary średniego
odchylenia wartości teoretycznych od obserwacji:
średni błąd - ME (mean error),
średni błąd absolutny - MAE (mean absolute error),
średni błąd procentowy - MPE (mean percentage error),
średni absolutny błąd procentowy - MAPĘ (mean absolute
percentage error),
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3.

4.

Analizę właściwości prognostycznych modelu. Analiza ta obejmuje
graficzną analizę prognozy ex-ante na tle obserwacji rzeczywistych oraz
testy:
► Forecast Chi A2 - test na stałość parametrów modelu (w tym wariancj i
błędów) dla okresu po próbie w porównaniu z ich wartościami w
okresie próby,
►
Chow test - test dotyczący specyfikacji modelu (stałości parametrów
w okresie próby i w okresie po próbie),
►
Dodatkowo obliczono średnie błędy prognozy według mierników
zdefiniowanych powyżej (ME, MAE, MPE, MAPĘ). Przy czym
miary te obliczono dla tzw. innowacji oraz reszt jedno-etapowych.
Pojęcia te są ściśle związane z zagadnieniem regresji rekursywnej,
która polega na estymacji modelu przy kolejnym zwiększaniu próby
o jedną obserwację począwszy od możliwie krótkiej próby
wyjściowej. Otrzymuje się w ten sposób parametry czy też inne
statystyki modelu indeksowane zmienną czasową (przypisaną datą
jest ostatni okres rekursywnej próby). Innowacje sąbłędem prognozy
ex-ante na jeden okres naprzód obliczone dla kolejnych modeli
(rekursji). Reszty jedno-etapowe są to reszty obliczone dla ostatniej
obserwacji rekursywnej próby.
Analizą stabilności parametrów. Analiza stabilności bazuje również na
wynikach otrzymanych na podstawie regresji rekursywnej. W niniejszej
pracy obejmuje ona graficzną analizę przebiegu wartości parametrów
modelu w czasie wraz z pasem ufności (podwójny błąd standardowy),
przebiegu w czasie sumy kwadratów reszt (według notacji PcGive - RSS)
oraz wspomnianych powyżej innowacji (Innovs) i reszt jedno-etapowych
(ReslStep). Ponadto analiza zawiera trzy postacie rekursywnego,
skalowanego testu Chowa4:
►
1-up Chow Test - testowana jest stabilność modelu szacowanego dla
rekursywnej próby w porównaniu do próby o jeden okres krótszej,
► N-down Chow T est-testow ana jest stabilność modelu szacowanego
dla rekursywnej

4 Patrz: D.F. Hendry, J.A. Doomik, "Empirical Econometric Modelling Using PcGive
9.0 for Windows", International Thomson Business Press, 1996.
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►

3.4.2.

N-up Chow Test - testowana jest stabilność modelu szacowanego na
wyjściowej (minimalnie krótkiej) próbie w porównaniu do próby
rekursywnej (okres prognozy rośnie).
P rosty m odel produ kcyjny ex-post - w yn ik i estym acji

W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że spośród
analizowanych dwunastu zmiennych w autoregresyjnej części modelu
produkcyjnego ex-post istotne okazały się jedynie zmienne o opóźnieniu 1, 2 ,4 ,
5. Poszukiwaną postacią trendu deterministycznego okazał się trend liniowy.
Ponadto żadna ze zmiennych sezonowych zero-jedynkowych nie okazała się
istotna, co wynika po części z faktu, że czynnik sezonowy jest stosunkowo dobrze
odwzorowywany przez liczbę dni roboczych w miesiącu. W ostateczności
szczególna postać modelu była następująca:
/P95, = -108,54 + 0,603ZP95m + 0,239IP95t_2 - 0,267/P95,_4 + 0,236/P95,_5 +
+5,133D, +0,540? + 0,34805',
Zgodnie z wynikami oszacowania parametrów przyjętej postaci modelu
produkcyjnego ex-post największy wpływ na surowy indeks produkcji
przemysłowej w sektorze prywatnym ma zmienna reprezentująca liczbę dni
roboczych w miesiącu (zmiana czasu pracy o jeden dzień powoduje zmianę
indeksu produkcji o ok. 5,13 punktu procentowego). Wynika to głównie z faktu,
że poziom produkcji w poszczególnych miesiącach jest w znacznej mierze
zdeterminowany przez czynnik sezonowy, który z kolei jest skorelowany z
rozkładem dni roboczy w poszczególnych miesiącach.
Parametr stojący przy wskaźniku jakościowym wyniósł 0,348, co oznacza,
że zmiana salda odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian poziomu produkcji o 1
punkt procentowy powoduje zmianę indeksu produkcji o 0,348 punktu
procentowego.
Istotna jest również wartość parametru stojącego przy zmiennej czasowej
(0,54), który reprezentuje zmiany autonomiczne produkcji i może być w pewnym
sensie interpretowany jako postęp techniczny. Oznacza on, że niezależnie od
pozostałych zmiennych w modelu indeks produkcji przemysłowej wzrasta z
miesiąca na miesiąc o 0,54 punktu procentowego.
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Szczegółowe wyniki estymacji modelu, jak i podstawowe testy diagnostyczne
zawarto w tablicy nr 1.
Tablica 1. W yniki estymacji - model ex-post (standaryzowany wydruk 5
PcGive)
Modelling IP95 by OLS
The present sample is: 1993 (11) to 1999 (12) less 3 forecasts
The forecast period is: 1999 (10) to 1999 (12)
Variable
Constant
IP95_1
IP95_2
IP95_4
IP955
D
Trend
Q1S

Coefficient
-108.540
0.603
0.239
-0,267

Std.Error
20,913
0,112
0,109
0.107
0,094
0,927
0,208
0,105

0.236
5.133
0.540
0.348

t-value
-5,19
5,374
2,198
-2,488
2.500
5.535
2.592
3.322

t-prob
0
0.0000
0,0316
0,0155
0,015
0.0000
0
0.0015

Testy diagnostyczne
RA2 = 0.983
F(7,63) = 534.1 [0.0000]
sigma = 7.86567
DW= 1.89
RSS = 3897.733 022
AR1 =0.11839 [0.7320]
AR2 = 0.62106 0.5407'
AR5 = 0.85792 0.5149 •
ARCH5 = 0.710 75 [0.6180]
Normality = 6.6^>97 [0.0363]*
Tests of paramet er constancy over: 1999 (10) to 1999 (12)
Forecast ChiA2(!3)= 2.4001 [0.4936]
Chow F(3,63) = 0.72959 [0.5382]
Solved Static Lo ng Run eąuation
1P95 = -574.2 + 27.16 D + 2.855 Trend + 1.842 Q1S

Źródło: obliczenia własneJ

5 W kolumnie 1-szej "Variable" liczby następujące po nazwie zmiennych oznaczają
opóźnienie (np.: y_l - oznacza zmienną opóźnioną o jeden okres).
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Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że oszacowany model w 98,3%
wyjaśnia zmienność poziomu produkcji sprzedanej w sektorze prywatnym. O
stosunkowo dobrym dopasowaniu wartości teoretycznych do obserwacji
rzeczywistych można również wnioskować na podstawie miar średniego błędu
(tablica nr 2).
Tablica 2. Miary błędów regresji i prognozy - model ex-post.
Wyszczególnienie

Miary
błędów

Szereg reszt
Reszty modelu

Reszty 1-etapowe

Innowacje

ME

-0,1

0,1

0,8

MAE

5,7

4,5

7,3

MPE

-0,2%

0,2%

0,9%

MAPĘ

3,9%

2,6%

4,6%

Źródło: obliczenia własne
Średni błąd (ME) w próbie wyniósł minus 0,1 punktu procentowego, jednak
przy uwzględnieniu wartości bezwzględnej średni błąd (MAE) wyniósł 5,7
punktu procentowego. Średnie procentowe odchylenie wartości teoretycznych od
rzeczywistych (MPE) wyniosło minus 0,2%, jednak jego niska wartość (podobnie
jak dla błędu średniego - ME) wynikała z faktu znoszenia się błędów dodatnich
i ujemnych. Bardziej miarodajne wydaje się tutaj średnie procentowe, absolutne
odchylenie (MAPĘ), które wyniosło 3,9%. Potwierdzenie powyższych wniosków
jest również analiza graficzna przebiegu wartości teoretycznych na tle obserwacji
rzeczywistych (wykres nr 2 i wykres nr 3a6).

6Na wykresach złożonych kolejność podwykresów narasta w wierszach:
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Wykres 2. Wartości teoretyczne na tle obserwacji rzeczywistych - model expost.

Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami w tablicy nr 2 reszty otrzymane
na podstawie modelu charakteryzują się brakiem autokorelacji seryjnej. Test
przeprowadzono dla autokorelacji rzędu 1, rzędu od 1 do 2 oraz rzędu od 1 do 5.
Odpowiednie statystyki (mnożnik Lagrangea) dla tych trzech wariantów testu
wskazują na brak autokorelacji seryjnej. Analiza korelogramu (wykres nr 3c)
wskazuje na brak autokorelacji reszt do rzędu 10. Reszty modelu nie wykazują
również heteroskedastyczności. Pewnym problem jest odmienny od normalnego
rozkład reszt modelu, chociaż przy poziomie istotności 1% przyjęty statystyka nie
wykazałby tego. Potwierdzeniem tego jest wykres rozkładu reszt na tle rozkładu
normalnego (wykres nr 3d), na podstawie którego można zauważyć pewne
rozbieżności, nie są one jednak znaczące.
Następnym etapem analizy diagnostycznej modelu była analiza właściwości
prognostycznych. Dokładność sporządzonych prognoz ex-ante na trzy ostatnie
okresy próby (X. 1999 - XII. 1999) jest zadowalająca, co potwierdza wykres nr 4.
Pas ufności w przypadku wszystkich trzech prognoz pokrywa- rzeczywiste
obserwacje. Potwierdzeniem tego są pozytywne rezultaty testów stałości
parametrów w okresie prognozy w porównaniu z okresem próby estymacji
modelu (por. tablica nr 1).

29

Sławomir Dudek

Wykres 3. Wyniki graficznej analizy reszt regresji - model ex-post

O
dobrych własnościach prognostycznych modelu świadczą również
zadawalające miary średnich błędów prognozy (por. tablica nr 2), czyli miary
błędów obliczone dla innowacji. Jak już wspomniano innowacje są błędem
prognozy ex-ante na jeden okres wprzód obliczone dla kolejnych modeli
(rekursj i). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że średni błądjedno-okresowej
prognozy ex-ante (ME) indeksu produkcji przemysłowej wyniósł 0,8 punktu
procentowego, a dla odchylenia absolutnego 7,3 punktu procentowego. Średnie
absolutne odchylenie (MAPĘ) wyniosło 4,6% co mieści się w granicach
najczęściej przyjmowanego, dopuszczalnego błędu (5%).
Ostatnim etapem weryfikacji oszacowanego modelu była analiza
stabilności. Z analizy wykresów nr 5 i 6 wynika, że oceny parametrów dla
opóźnionych zmiennych objaśnianych (IP 9 5 1 , IP95_2, IP95_4, IP95 5) oraz
zmiennej jakościowej są w okresie próby stosunkowo stabilne (szczególnie w
ostatnich dwóch latach próby). W przebiegu wartości tych parametrów można
jednak zauważyć pewne nietypowe odchylenia od średniego ich poziomu lub
nawet nieznaczne przesunięcie strukturalne.
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Wykres 4. Prognoza ex-ante na tle obserwacji rzeczywistych - model expost.

Mniej stabilne są oceny parametrów dla stałej, trendu oraz liczby dni
roboczych w miesiącu. Ocena parametru stojącego przy zmiennej reprezentującej
trend liniowy jest stosunkowo stabilna w okresie próby, z wyjątkiem drugiej
połowy 1997 r. kiedy przyjmuje ona wartość ujemną. Stała przyjmuje wartości
ujemne i malej w całym okresie próby. Ocena parametru stojącego przy zmiennej
reprezentującej liczbę dni roboczych w miesiącu jest dodatnia i rośnie w całym
okresie próby.
Z wykresu nr 7a wynika, że suma kwadratów reszt (RSS) rośnie w okresie
próby, co jest zjawiskiem normalnym, gdyż wzrasta liczba elementów sumy. Do
1997 roku suma kwadratów reszt przyrastała stosunkowo nieznacznie, jednak w
1997 roku te przyrosty były coraz większe, co świadczy istnieniu w tym okresie
dużych odchyleń, a co za tym idzie pewnych zmian strukturalnych modelu.
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Wykres 5. Analiza stabilności parametrów - regresja rekurencyjna - model
ex-post.

Źródło: obliczenia własne
O strukturalnych zmianach modelu w okresie próby świadczą również
pozostałe statystyki. Analizując przebieg w czasie innowacji (Innovs), czyli
odęhyleń jedno-okresowej prognozy w przód od obserwacji można zauważyć, że
do początku 1997 roku były one niewielkie i stabilne, jednak od drugiej połowy
1997 roku odchylenia prognoz jedno-okresowych od obserwacji rzeczywistych
uległy zwiększeniu i zachowywały się nie stabilnie. Podobnie w przypadku
analizy reszt jedno-etapowych (ReslStep - wykres nr 7c) można zauważyć, że
pasmo wahań (podwójne odchylenie standardowe) uległo zwiększeniu od drugiej
połowy 1997 roku. Ponadto w czterech momentach reszty jedno-etapowe
wychodzą poza pas podwójnego odchylenia standardowego co oznacza, że w
tych okresach nastąpiła zmiana strukturalna w modelu. Do podobnych wniosków
prowadzi skalowany rekursywny (jedno-etapowy) 1-up test Chow'a (wykres nr
7d). Również pozostałe dwa test Chowa wskazują na zmiany strukturalne w
modelu na przełomie 1997 roku i 1998 roku (wykres nr 7e i 7f).
32

Możliwości formułowania krótkookresowych prognoz...

Wykres 6. Analiza stabilności parametrów - regresja rekurencyjna - model
ex-post.

Wykres 7. Analiza stabilności parametrów - regresja rekurencyjna - model
ex-post.
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3.4.3.

Prosty model produkcyjny ex-ante - wyniki estymacji

W wyniku procesu redukowania ogólnego modelu produkcyjnego ex-ante,
stwierdzono, że spośród dwunastu zmiennych w autoregresyjnej części modelu
istotne okazały się jedynie zmienne o opóźnieniu (1, 5, 10) wobec struktury
opóźnień w modelu ex-post (1, 2, 4, 5), a więc wspólne okazały się opóźnienia
(1 i 5). Spośród czterech wariantów opóźnionej zmiennej jakościowej istotną
okazała się zmienna o opóźnieniu dwóch miesięcy (Q1P_2). Należy w tym
miejscu przypomnieć, że analiza korelacyjna wskazywała na opóźnienie 3
miesięczne. Podobnie jak w modelu ex-post poszukiwaną postacią trendu
deterministycznego okazał się trend liniowy. Ponadto żadna ze zmiennych
sezonowych (zero-jedynkowych) nie okazała się istotna, co wynika po części z
faktu, że czynnik sezonowy jest stosunkowo dobrze odwzorowywany przez liczbę
dni roboczych w miesiącu. W ostateczności szczególna postać modelu była
następująca:

IP95t = -111,55+ 0,6477P95/_1 + 0,133/P95,_5 - 0,133/P95,_10 +
+ 5,131/9, + 0,9111+ O,4O601P,_2
Podobnie jak w modelu produkcyjnym ex-post największy wpływ
(dodatkowo identyczny) na surowy indeks produkcji przemysłowej w sektorze
prywatnym ma zmienna reprezentująca liczbę dni roboczych w miesiącu (zmiana
czasu pracy o jeden dzień powoduje zmianę indeksu produkcji o ok. 5,13 punktu
procentowego).
Parametr stojący przy wskaźniku jakościowym wyniósł 0,406, co oznacza,
że zmiana salda odpowiedzi na pytanie dotyczące przewidywań zmian poziomu
produkcji sprzed dwóch miesięcy o 1 punkt procentowy powoduje zmianę
indeksu produkcji o 0,406 punktu procentowego.
Oszacowany parametr stojący przy zmiennej czasowej (0,911) był większy
niż dla modelu ex-post (0,54). Oznacza to, że czynniki autonomiczne w modelu
produkcyjnym ex-ante (niezależnie od pozostałych zmiennych w modelu)
powodują, że indeks produkcji przemysłowej wzrasta z miesiąca na miesiąc o
0,911 punktu procentowego.
Szczegółowe wyniki estymacji modelu, jak i podstawowe testy
diagnostyczne zawarto w tablicy nr 3.
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Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że oszacowany model w 98,3%
wyjaśnia zmienność poziomu produkcji sprzedanej w sektorze prywatnym. O
stosunkowo dobrym dopasowaniu wartości teoretycznych do obserwacji
rzeczywistych można również wnioskować na podstawie miar średniego błędu
(tablica nr 4). Średnie odchylenie wartości teoretycznych od rzeczywistych
indeksu produkcj i przemysłowej w sektorze prywatnym (ME) wyniosło minus 0,1
punktu procentowego, a po uwzględnieniu zmian absolutnych (MAE) 5,6 punktu
procentowego.
Średnie procentowe odchylenie (MPE) było bliskie wartości zerowej, a
średnie procentowe, absolutne odchylenie (MAPĘ), które wyniosło 4.0%.
Potwierdzenie powyższych wniosków jest również analiza graficzna przebiegu
wartości teoretycznych na tle obserwacji rzeczywistych (wykres nr 8 i wykres nr
9a).
Podobnie jak w modelu ex-post przy poziomie istotności 5% statystyka tStudenta dla każdego z parametrów modelu osiąga wartości przy których
odrzucona zostaje hipoteza o nie istotności danego parametru. Również wartość
statystyki F pozwala na odrzucenia hipotezy zerowej o nie istotności łącznej
wszystkich parametrów (bez wyrazu wolnego).
Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami w tablicy nr 3 reszty otrzymane
na podstawie modelu charakteryzują się brakiem autokorelacji seryjnej. Podobnie
jak dla modelu ex-post test przeprowadzono dla autokorelacji rzędu 1, rzędu od
1 do 2 oraz rzędu od 1 do 5. Odpowiednie statystyki (mnożnik Lagrangea) dla
tych trzech wariantów testu wskazują na brak autokorelacji seryjnej. Analiza
korelogramu (wykres nr 9c) wskazuje na brak autokorelacji reszt do rzędu 10.
Reszty modelu nie wykazują również heteroskedastyczności. Rozkład reszt
spełnia również założenia rozkładu normalnego, co potwierdza test ChiA2, jak i
prezentacja graficzna rozkładu reszt z modelu (wykres nr 9d).
Dokładność sporządzonych prognoz ex-ante na trzy ostatnie okresy próby
(X. 1999 - XII. 1999) jest zadowalająca, co potwierdza poniższy wykres (wykres
nr 10). Pas ufności w przypadku wszystkich trzech prognoz pokrywa rzeczywiste
obserwacje. Spełnione są oba testy prognostyczne, test Forecast ChiA2 i test
Chowa (por. tablica nr 3).
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Tablica 3. Wyniki estymacji - model ex-ante (standaryzowany wydruk
PcGiye)
Modelling IP95 by OLS
The present sample is: 1993 (11) to 1999 (12) less 3 forecasts
The forecast period is: 1999 (10) to 1999(12)
Variable
Constant
IP95 1
IP95 5
IP95 10
D
Trend
Q1P 2

Coefficient
-111,55
0,647
0,133
-0,133
5,131

Std.Error
20.695
0.068
0,066
0,067
0,92

t-value
-5.390
9.476
2,034
-1,997
5,577

0.911
0.406

0.255
0.091

3.576
4.471

Testy diagnostyczne
RA2 = 0.983
F(6,64) = 610.83 [0.0000]
sigma = 7.94198
D W = 1.88
RSS = 4036.804958
AR1 =0.010993 [0.9168]
AR2 = 0.028444 0.9720
AR5 = 1.0663 [0.3883]
ARCH5 = 0.3728 [0.8651]
Nonnality = 3.0177 [0.2212]
Tests of parameter constancy over: 1999 (10) to 1999 (12)
Forecast ChiA2(3) = 1.474 [0.6883]
Chow F(3,64) = 0.47165 [0.7031]
Solved Static Long Run equation
IP95 = -316.6 + 14.56 D + 2.585 Trend + 1.152 Q1P

Źródło: obliczenia własne
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t-prob
0
0
0,0461
0,0501
0
0.0007
0.0000

______________ Możliwości formułowania krótkookresowych prognoz...______________

Wykres 8. Wartości teoretyczne na tle obserwacji rzeczywistych - model exante.

Wykres 9. Wyniki graficznej analizy reszt regresji - model ex-ante
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Z przeprowadzonych obliczeń zawartych w tablicy 5 wynika, że średni błąd
jedno-okresowej prognozy ex-ante (ME) indeksu produkcji przemysłowej
wyniósł 1,5 punktu procentowego, a dla odchylenia absolutnego (MAE) 7,1
punktu procentowego. Średnie procentowe odchylenie (MPE) wyniosło 1,0%, a
po wyeliminowaniu kierunku odchylenia (MAPĘ) wyniosło 4,5% co mieści się
w granicach najczęściej przyjmowanego, dopuszczalnego błędu (5%).

Wykres 10.

Prognoza ex-ante na tle obserwacji rzeczywistych - model
ex-ante

Źródło: obliczeń a własne
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Tablica 4.

Miary błędów regresji i prognozy - model ex-ante.

Wyszczególnienie

Miary
błędów

Szereg reszt
Reszty modelu

Reszty 1-etapowe

Innowacje

ME

-0,1

0,1

1,5

MAE

5,6

4,5

7,1

MPE

0,0%

0,6%

1,0%

4,0%

2,7%

4,5%

MAPĘ
r ------- i---------------

-

1 1 ” ■

1

- '

Źródło: obliczenia własne
Z analizy wykresów 11 i 12 wynika, że jedynie oceny parametrów dla
opóźnionych zmiennych objaśnianych IP 9 5 1 i I P 9 5 5 są w okresie próby
stosunkowo stabilne. Zmienna I P 9 5 1 0 zmienia znak w okresie próby. Stała
przyjmuje wartości ujemne i malej w całym okresie próby. Ocena parametru
stojącego przy zmiennej reprezentującej liczbę dni roboczych w miesiącu jest
dodatni i rośnie w całym okresie próby. Parametr stojący przy trendzie liniowym
początkowo maleje przyjmując nawet wartość ujemną, a następnie stopniowo
rośnie. Jednak najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest niestałość parametru
stojącego przy prognostycznej zmiennej jakościowej, który w okresie próby
stopniowo wzrasta od poziomu 0,1 do ok. 0.4, przy czym widoczne jest
strukturalne przesunięcie w drugiej połowie 1997 roku. Należyjednak podkreślić,
że w 1998 i 1999 roku parametr ten ustalił się na stałym poziomic ok. 0,4.
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Wykres 11.

Analiza stabilności parametrów - regresja rekurencyjna model ex-ante

Wykres 12.

Analiza stabilności parametrów - regresja rekurencyjna model ex-ante

Źródło: obliczenia własne
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Z analizy wykresu nr 13a wynika, że od drugiej połowy 1997 roku następuje
przyspieszenie przyrostu sumy kwadratów reszt, co świadczy istnieniu zmian
strukturalnych modelu. Pozostałe testu również wskazują na strukturalną
niestabilność modelu Analizując w czasie przebieg innowacji (wykres nr 13b)
podobnie jak w modelu ex-post można zauważyć, że do początku 1997 roku były
one niewielkie i stabilne, jednak od drugiej połowy 1997 roku odchylenia prognoz
jedno-okresowych od obserwacji rzeczywistych uległy zwiększeniu i
zachowywały się nie stabilnie. Podobnie w przypadku analizy reszt jedno
etapowych (wykres nr 13c) można zauważyć, że pasmo ich wahań (podwójne
odchylenie standardowe) uległo zwiększeniu od drugiej połowy 1997 roku.
Ponadto w czterech momentach reszty jedno-etapowe wychodzą poza pas
podwójnego odchylenia standardowego co oznacza, że w tych okresach nastąpiła
zmiana strukturalna w modelu. Do podobnych wniosków prowadzi skalowany
rekursywny (jedno-etapowy) 1-up test Chow'a (wykres nr 13d). Również
pozostałe dwa test Chowa wskazują na zmiany strukturalne w modelu na
przełomie 1997 roku i 1998 roku (wykresy nr 13e i 13f).
Wykres 13.

Analiza stabilności parametrów - regresja rekurencyjna model ex-ante
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3.5. Wnioski
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że model produkcyjny ex-post i
model ex-ante stosunkowo dobrze odwzorowują zachowanie się indeksu
produkcji sprzedanej przemysłu w sektorze prywatnym. W przypadku obu modeli
dopasowanie wyniosło 98,3%, a średnie absolutne, procentowe odchylenie
wartości teoretycznych od obserwacji rzeczywistych wyniosło ok. 4%. Reszty
modelu spełniały podstawowe postulaty klasycznej metody najmniejszych
kwadratów. Oba modele charakteryzowały się stosunkowo dobrymi
właściwościami prognostycznymi. Sporządzone 3 okresowe prognozy ex-ante
różniły się od obserwacji rzeczywistych w granicach dopuszczalnego błędu.
Średni procentowy, absolutny błąd dla jedno-okresowej prognozy ex-ante wyniósł
ok. 4,5%.
Na podstawie modelu ex-post możliwej est sporządzanie prognozy na jeden
okres naprzód, co w zasadzie jest procesem kwantyfikacji wyników testu
przemysłowego. W tym kontekście wykorzystane może być jedynie wyprzedzenie
w publikacji. W przypadku modelu ex-ante możliwe jest sporządzanie prognozy
na 3 okresy na przód, jednak z uwagi na występowanie w modelu zmiennej
objaśnianej opóźnionej o jeden okres prognozy na okres 2 i 3 będą prognozami
dynamicznymi (tzn. jako zmienne egzogeniczne zostaną wykorzystane prognozy
indeksu produkcji z okresu poprzedniego).
Należy również zaznaczyć pewne podobieństwa ostatecznych postaci obu
modeli. W obu modelach nieistotne okazały się zero-jedynkowe zmienne
sezonowe. Wartość parametru stojącego przy zmiennej reprezentującej liczbę dni
roboczych ukształtowała się na zbliżonym poziomie i wyniosła ok. 5,13.
Podobnie było z oszacowaną wartością stałej, która wyniosła ok. minus 108,5111.5. Również ostateczna postać trendu deterministycznego była identyczna,
którą okazał się trend liniowy. Wpływ zmiennych jakościowych na indeks
produkcji był na zbliżonym poziomie, przy czym wpływ salda prognostycznego
był nieznacznie większy - 0,406 (wobec 0,348 dla salda stanu).
Modele różniły się rozkładem opóźnień części autoregresyjnej, wspólne
były opóźnienia 1 i 5. W modelu ex-post dodatkowo wystąpiły opóźnienia 2 i 4,
a w modelu ex-ante opóźnienie o 10 okresów. Parametry przy zmiennych
opóźnionych o 1 i 5 okresów również ukształtowały się na zbliżonym poziomie
(szczególnie dla opóźnienia o 1 miesiąc). Wyniosły one dla opóźnienia o jeden
okres odpowiednio w modelu ex-post i ex-ante 0,603 i 0,647, a dla opóźnienia o
5 okresów 0,236 i 0,133.
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Gdyby analiza obejmowała tylko powyższe etapy, to można by było
stwierdzić, że oszacowane modele są mogą być wykorzystywane jako narzędzie
prognostyczne.
Jednak z analizy stabilności parametrów i modelu wynika, że na przełomie
1997-1998 roku nastąpiły pewne zmiany strukturalne w analizowanych modelach.
Na obecnym etapie prac trudno jest zidentyfikować przyczyny tych problemów
strukturalnych. Jednąz przyczyn może być fakt połączenia testów przemysłowych
w sektorze publicznym i prywatnym co może w pewnym stopniu rzutować na
homogeniczność danych. Drugą z przyczyn może być niekompletna postać
modelu (tzn. że nie zostały uwzględnione wszystkie czynniki), która nie opisuje
w należyty sposób zmian strukturalnych w przebiegu samego indeksu produkcji.
W przebiegu indeksu produkcji można zauważyć pewne homogeniczne etapy. W
okresie 1993-1997 produkcja sprzedana przemysłu w sektorze prywatnym
stopniowo wzrastała w stosunkowo stałym tempie, od drugiego kwartału 1997
roku tempo wzrostu produkcji znacznie wzrosło i okres szybkiego wzrostu trwał
do końca 1997 roku. W 1998 roku i na początku 1999 roku mieliśmy do
czynienia ze spadkiem produkcji, co było efektem kryzysu azjatyckiego i kryzysu
rosyjskiego. Od drugiego kwartału 1999 roku produkcja przemysłowa powróciła
na ścieżkę wzrostu.
Opisane powyżej etapy przebiegu indeksu produkcji pokrywają się
częściowo z momentami wystąpienia problemów strukturalnych w analizowanych
modelach. Można więc wysnuć przypuszczenie, że specyfikacja modeli nie
wyjaśnia należycie tych spektakularnych momentów: fazy szybkiego wzrostu i
fazy załamania produkcji. Ponadto te spektakularne fazy w przebiegu indeksu
produkcji sprzedanej przemysłu były w głównej mierze wypadkową czynników
egzogenicznych, trudno przewidywalnych. W związku z czym ich skutki nie
zostały w pełni przewidziane i uwzględnione w opinii przedsiębiorstw odnośnie
ich działalności gospodarczej. Problem postaci modelu należy weryfikować w
toku dalszych prac. Model produkcyjny należałoby rozbudować do pełnej postaci
oraz analizować dodatkowo model popytowy. Analizą należy objąć również
sektor publiczny.
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Summary
The main aim o f the paper is construction of simple econometric model for
preparing short-term forecasts of industrial production index in private sector
(quantitative data elaborated by CSO) using business survey data (qualitative data
elaborated by RIED).
Analyse was conducted in three stages. First two stages were preliminary
analyse. In the first stage it was conducted graphical analyse o f pair o f variables
(one quantitative and second qualitative) to determine similarity of development
during sample period. In addition variables were appropriate scaled and
smoothed. In the second stage it was conducted cross-correlation analyse of
industrial production index (as a reference variable) with lagged qualitative
variables. In the finał stage of research it was build and estimated econometric
model o f industrial production index in which as an exogenous variables was
used a set of quantitative and qualitative variables. Two equations were estimated
- simple ex-post production model and simple ex-ante production model. In the
first equation as qualitative variable was used ex-post production net balance and
in the second - anticipation production net balance. Except of qualitative variables
to exogenous variables there was included autoregressive part, deterministic
trend, seasonal dummies and number of working days in the month.
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