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Prezentowany zestaw modeli opiera się na danych miesięcznych i ma służyć prognozowaniu 

podstawowych zmiennych makroekonomicznych w horyzoncie na jeden okres do przodu. W tym 
celu skonstruowano 13 modeli ekonometrycznych klasy ADL (Autoregressive Distributed Lag  
models) oraz dodatkowo opracowano narzędzia pozwalające na prognozowanie metodą uczenia 
maszynowego.

1. Wykorzystywane zmienne

(wszystkie, poza stopą bezrobocia, wyrażone są jako tempa wzrostu w stosunku do poprzedniego miesiąca)

Zmienne zależne
PP – Produkcja sprzedana przemysłu (ceny stałe) 
PBM – Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe) 
SB – Stopa bezrobocia rejestrowanego (w proc.)
Z – Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
SD – Sprzedaż detaliczna (ceny stałe)
P – Przeciętne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
IP – Indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja produkcyjna)
IK – Indeks cen dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacja konsumpcyjna)
E – Eksport towarów (ceny stałe)
I – Import towarów (ceny stałe)
CE – Ceny eksportu (w PLN)
CI – Ceny importu (w PLN)

Zmienne egzogeniczne
M – Mieszkania oddane do użytku (w tys.)
SP – Stopa procentowa (WIBOR 1M)
IE – Import strefy euro (ceny stałe)
CIU – Ceny importu strefy euro (w PLN, po przeliczeniu z USD przez kurs USD/PLN)
CEU – Ceny eksportu strefy euro (w PLN, po przeliczeniu z USD przez kurs USD/PLN)
PC – Indeks HWWI cen światowych paliw (w PLN, po przeliczeniu z USD przez kurs USD/PLN)
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2. Estymowane zależności między zmiennymi 

(w każdym równaniu są opóźnienia zmiennej objaśnianej i opóźnienia zmiennych objaśniających)

Sprzedaż + eksport → Produkcja przemysłowa
Wynagrodzenie → Sprzedaż 
Mieszkania + Stopa procentowa → Produkcja budowlano-montażowa
Stopa bezrobocia + Ceny eksportu + Cena paliw → Inflacja produkcyjna
Inflacja produkcyjna + Ceny importu → Inflacja konsumpcyjna
Produkcja przemysłowa / Zatrudnienie + Inflacja konsumpcyjna → Wynagrodzenie
Produkcja przemysłowa + Produkcja budowlano-montażowa + Sprzedaż detaliczna → Zatrudnienie
Produkcja przemysłowa + Produkcja budowlano-montażowa → Stopa bezrobocia
Produkcja przemysłowa + Sprzedaż detaliczna + Ceny importu PL/Inflacja konsumpcyjna + 
+ Eksport → Import
Import strefy euro + Ceny eksportu z PL/ Ceny importu strefy euro → Eksport
Inflacja produkcyjna + Ceny importu strefy euro → Ceny eksportu
Inflacja konsumpcyjna + Ceny eksportu strefy euro + Cena światowa paliw → Ceny importu

Ponadto, w równaniach produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej uwzględniona 
została zmienna objaśniająca: liczba dni roboczych w miesiącu, a w równaniu sprzedaży detalicznej 
– efekt ruchomości Świąt Wielkiej Nocy. Efekty sezonowe zostały ujęte explicite przez odpowiedni 
zestaw zmiennych zero-jedynkowych.

Wskaźniki
CP = CE / CIU – relatywna cena eksportu (wskaźnik konkurencyjności cenowej eksportu)
WC = CI / IK – relatywna cena importu (wskaźnik konkurencyjności cenowej importu)
WWP = PP / Z – wydajność pracy

Ponadto, estymowano równanie rentowności obligacji skarbowych 10-letnich postaci:
Indeks giełdowy WIG20 + Stopa procentowa WIBOR1M + Płaca w sektorze przedsiębiorstw + Inflacja 
produkcyjna + indeks PMI → Rentowność obligacji 10-letnich

Oznaczenia:
O – rentowność obligacji skarbowych 10-letnich (w proc.)
WIG – indeks giełdowy WIG20
PMI – indeks PMI
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↘ Rysunek 1. Schemat blokowy zależności

Uwaga: strzałki czerwone oznaczają postulowany ujemny znak zależności.

Źródło: opracowanie własne.
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3. Okresy obserwacji i długość szeregów

Odpowiednią informację zawiera tabela 1. Są to pierwotne okresy obserwacji, sukcesywnie 
uzupełniane o dane dostępne do końca czerwca 2019 r.

↘ Tabela 1. Okresy obserwacji szeregów

Zmienna objaśniana Okres obserwacji Liczba obserwacji (N)

Produkcja przemysłowa II/07 – XII/18 143

Produkcja budowlano-montażowa V/05 – I/19 165

Eksport V/05 – XI/18 163

Import II/07 – XI/18 142

Ceny eksportu V/06 – XI/18 151

Ceny importu I/05 – XI/18 167

Inflacja konsumpcyjna V/06 – XII/18 152

Inflacja produkcyjna V/06 – XII/18 152

Płaca w sektorze przedsiębiorstw VI/05 – I/19 164

Sprzedaż detaliczna II/07 – I/19 144

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw II/07 – I/19 144

Stopa bezrobocia VI/05 – I/19 164

Rentowność obligacji 10-letnich VI/07 – I/19 140

Źródło: opracowanie własne.
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4. Wyniki estymacji modeli ekonometrycznych
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5. Błędy prognoz modeli ekonometrycznych i prognozy 
wybranych zmiennych dla czerwca 2019 r.

Do oszacowania błędów prognoz poszczególnych modeli zastosowano procedurę tzw. Prognoz 
wygasłych, a więc na podstawie informacji ex post. W tym celu z danych empirycznych wyodrębniono 
trzy ostatnie obserwacje miesięczne i dla tak skróconego okresu obserwacji estymowano modele, 
które posłużyły do obliczenia prognoz na trzy okresy. Prognozy te skonfrontowano z danymi faktycz-
nymi i obliczono pierwiastki błędu średniokwadratowego RMSE (por. tabela 2). Wielkości te należy 
interpretować jako średnie odchylenia prognozy od wielkości faktycznej w pkt. Proc., przy założeniu, 
że poziom zmiennej prognozowanej wyrażony jest jako dynamika wzrostu (przy podstawie poprzedni 
miesiąc = 100). Czyli jeśli np. prognozowana dynamiki inflacji produkcyjnej wynosi 102, to błąd pro-
gnozy na poziomie 0,20 oznacza, że wartość faktyczna mieściła się, w przedziale +/ – 0,20 pkt. proc. 
od tej wartości w rozpatrywanym 3-miesięcznym okresie prognostycznym.

Dla części zmiennych błędy są dość wysokie, co oznacza potrzebę dalszych prac modelowych. 
Dotyczy to zwłaszcza produkcji budowlano-montażowej, eksportu, importu i rentowności obligacji 
10-letnich. 

↘ Tabela 2. Błędy prognoz ex post

Zmienna objaśniana Błąd prognozy

1 Produkcja przemysłowa 1,53

2 Produkcja budowlano-montażowa 4,83

3 Inflacja produkcyjna 0,20

4 Inflacja konsumpcyjna 0,25

5 Płace 0,84

6 Stopa bezrobocia 0,14

7 Sprzedaż detaliczna 0,71

8 Zatrudnienie 0,09

9 Import 4,22

10 Eksport 3,52

11 Obligacje 10-letnie 3,00

12 Ceny eksportu 2,31

13 Ceny importu 1,20

Źródło: opracowanie własne.
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Prognozy dla wybranych zmiennych na czerwiec 2019 r. przedstawiono w tabeli 3.

↘ Tabela 3. Prognozy z 3 lipca dla czerwca 2019 r. względem poprzedniego miesiąca (m/m)  
i względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego (r/r)

Zmienna
Prognoza m/m 

(w proc.)
Prognoza r/r 

(w proc.)

Inflacja produkcyjna (PPI) 0,23 1,3

Inflacja konsumpcyjna (CPI) 0,14 2,4

Przeciętne nominalne wynagrodzenie brutto 2,85 7,1

Stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca w proc.) 5,14

Sprzedaż detaliczna 2,03 3,9

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 0,24 2,8

Źródło: opracowanie własne.
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6. Modele lasów losowych

Ogólne zasady funkcjonowania modeli lasów losowych są oparte na teorii drzew decyzyjnych. Każ-
de takie drzewo dzieli dane zgodnie z pewnymi regułami i przydziela każdemu liściu (węzeł, który nie 
jest dalej dzielony) pewną przewidywaną wartość. Lasy losowe są zbiorami wielu takich drzew. Celem 
modelu jest zminimalizowanie straty, jednocześnie biorąc poprawkę na rosnące skomplikowanie lasu 
i poszczególnych drzew. Dla n obserwacji i K drzew występuje problem minimalizacji, gdzie gj jest funkcją 
drzewa, yi jest rzeczywistą wartością i-tej obserwacji, a yprzew i jest wartością przewidywaną i-tej obserwacji:

  (1)

Budowa lasu losowego sprowadza się zatem do takiego doboru parametrów, by zminimalizo-
wać równanie (1).

Modele XGB użyte w biuletynie prognostycznym zostały przygotowane na miesięcznych szere-
gach czasowych od stycznia 2010 r. Celem ograniczenia czasowego było wyeliminowanie wstępnych 
efektów kryzysu finansowego. Uwzględnienie danych z czasu kryzysu mogłoby spowodować niewła-
ściwe uczenie algorytmu w początkowej fazie. Modele budowane są wyłącznie na danych opóźnio-
nych, od jednego do czterech okresów włącznie (por. wykres 1). 

↘ Wykres 1. Ilustracja aproksymacji wskaźnika PMI dla Polski na podstawie modelu XGB 

Źródło: opracowanie własne.
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7. Terminy publikacji danych miesięcznych GUS

1. 12-tego: obroty towarowe handlu zagranicznego (w cenach bieżących) – opóźnienie 2 miesiące.

2. 15-tego: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – opóźnienie 1 miesiąc.

3. 19-tego: przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – opóźnienie  
1 miesiąc.

4. 20-tego: wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu i wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej, ceny produktów rolnych – opóźnienie 1 miesiąc.

5. 20-tego: dynamika produkcji sprzedanej przemysłu – opóźnienie 1 miesiąc, koniunktura 
konsumencka – bez opóźnienia.

6. 21-szego: dynamika sprzedaży detalicznej, budownictwo mieszkaniowe, dynamika produkcji 
budowlano-montażowej – opóźnienie 1 miesiąc.

7. 22-giego: koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – bez 
opóźnienia.

8. 25-tego: Biuletyn Statystyczny – opóźnienia zależnie od zmiennej.

9. 25-tego: ceny i wolumeny w obrotach handlu zagranicznego towarami – opóźnienie 3 miesiące, 
stopa bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy – opóźnienie 1 miesiąc.

10.  29-tego: szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – bez opóźnienia. 
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