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Тема 4. Економетричне прогнозування. 

Статистичні проблеми побудови та ідентифікації багатовимірних економет-

ричних моделей. Методи та постулати економетричного прогнозування. 

Типи прогнозів. Передбачення розвитку явищ на базі їх стохастичних бага-

товимірних моделей в умовах невизначеності та аналіз надійності такого 

планування. 

Приклади конспектів лекцій. 

Методи економічного прогнозування 
Potrzeba prognozowania w procesie podejmowania decyzji przy zarządzaniu występuje w 

każdym przedsiębiorstwie, bez względu na to, czy jest to duże przedsiębiorstwo czy też 

nie, i bez względu na rodzaj jego działalności. Z reguły wyróżniamy trzy podstawowe ro-

dzaje zjawisk oraz procesów, wymagających zbadania pod względem predykcyjnym. Są to 

przede wszystkim zjawiska oraz procesy zachodzące wewnątrz danego przedsiębiorstwa. 

Oprócz tego, w procesie swej działalności przedsiębiorstwo funkcjonuje w pewnym oto-

czeniu. Otoczenie to nie jest jednorodne, jest zróżnicowane. Z jednej strony przedsiębior-

stwo powinno liczyć się z czynnikami wspólnymi dla wszystkich działających na rynku 

podmiotów – na te czynniki nie ma ono wpływu i nie może ich kontrolować, a jedynie 

obserwować, z drugiej natomiast musi współpracować z dostawcami, odbiorcami, konku-

rentami itp. Zatem oprócz przypomnianych procesów wewnętrznych wyodrębniane są zja-

wiska i procesy dotyczące relacji przedsiębiorstwa ze swym otoczeniem. Ze względu na 

charakter tych relacji otoczenie z kolei dzielimy na „dalsze”, czyli makrootoczenie, oraz 

„bliskie”, czyli mikrootoczenie. Generuje to również odpowiednie problemy prognostycz-

ne. 

Możliwości rozwiązywania zagadnień prognostycznych, które oferuje współcze-

sna nauka, są bardzo duże. Problem polega na tym, jak w sposób właściwy skorzystać z tej 

oferty, żeby nie trafić w pułapkę nieprawidłowego stosowania tych metod, co zwykle pro-

wadzi do otrzymywania zniekształconych wyników oraz wyciągania fałszywych wnio-

sków. Przewidywanie racjonalne odbywa się na podstawie przesłanek z przeszłości, a samo 

wnioskowanie jest logicznym procesem przebiegającym od przesłanek do konkluzji. Spo-

śród sformalizowanych metod prognozowania z reguły wyróżnia się metody, zbudowane 

na podstawie modeli niekauzalnych oraz kauzalnych. Modele niekauzalne nie dają wyja-

śnienia mechanizmów kształtowania się zmiennych, opisujących dane zjawisko, lecz pró-

bują je przewidywać, proponując metody określenia ich prognoz na podstawie przeszłych 

wartości. Dla odmiany modele kauzalne próbują wyjaśnić zachowanie badanego ekono-

micznego systemu, określając relacje pomiędzy podstawowymi jego elementami. Metody 

prognozowania oparte na modelach kauzalnych biorą pod uwagę całą wiedzę o związkach 

zachodzących pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. 

Podstawowy typ modeli niekauzalnych jest określany ogólną nazwą „modele sze-

regów czasowych”, ponieważ swoje prognozy modele te opierają na wartościach progno-

zowanej zmiennej w pewnym przedziale czasu z przeszłości. Metody szeregów czasowych 

próbują opisać badane zjawisko za pomocą pewnej funkcji trendu z uwzględnieniem sezo-
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nowości, cykliczności oraz stochastycznego charakteru procesu, ale bez wnikania w eko-

nomiczne mechanizmy, które go kształtują. Jak się okazuje dekompozycja szeregów, eks-

trapolacja trendów oraz określenie przyszłej wartości prognozowanej zmiennej przez sze-

reg jej przeszłych wartości daje bardzo dobre wyniki w wielu praktycznych sytuacjach. 

Modele niekauzalne nie pokazują, co jest przyczyną zachodzących zmian w ba-

danym zjawisku. Wadą tych modeli jest to, że zakładając, iż będą zachowane główne ten-

dencje z przeszłości, określają jedynie przyszłą dynamikę tego zjawiska, a to oznacza, że 

nie są one w stanie adekwatnie opisać efektów ewentualnych zmian podstawowych czyn-

ników, warunkujących badane zjawisko. Fundament współczesnych kauzalnych metod 

prognozowania ekonomicznego tworzą modele ekonometryczne. Diagnozowanie przeszło-

ści przy określeniu prognozy za pomocą takich modeli odbywa się przez budowę formal-

nego modelu ekonometrycznego. Model ten wyjaśnia mechanizm zmian zmiennych pro-

gnozowanych poprzez zmiany zmiennych objaśniających. Modele ekonometryczne można 

traktować jako statystyczny obraz praw ekonomii. Zmienne modelu i jego postać anali-

tyczna są dobierane według wskazań ekonomii. Parametry są szacowane na podstawie 

próby statystycznej, uzyskanej w trakcie obserwacji badanego zjawiska (dla opisu którego 

model ten jest zbudowany), z wykorzystaniem metod i narzędzi statystyki matematycznej. 

Prognozowanie za pomocą takiego rodzaju modeli jest określane jako prognozo-

wanie „przyczynowo-skutkowe”. Uzasadnieniem tej nazwy może być to, że zmienne obja-

śniające w modelu ekonometrycznym występują w charakterze „przyczyn”, podczas gdy 

zmienne prognozowane mogą być traktowane jako „skutek”. Modele przyczynowo-

skutkowe budujemy wtedy, gdy teoria ekonomiczna sugeruje konkretny rodzaj zależności, 

zachodzących pomiędzy badanymi zmiennymi, lub też wtedy, gdy analiza statystyczna 

współzależności tych zmiennych na podstawie dostępnych danych empirycznych wykazuje 

występowanie związku funkcyjnego. 

Постулати економетричного прогнозування 

Model ekonometryczny jest konstrukcją formalną, przedstawiającą za pomocą jednego 

równania (lub układu równań), stochastyczną zależność wyróżnionego zjawiska ekono-

micznego (lub wyróżnionych zjawisk ekonomicznych) od innych zjawisk je objaśniają-

cych, natomiast predykcją ekonometryczną nazywa się proces wnioskowania w przyszłość 

na podstawie modelu ekonometrycznego. 

Formalnie model ekonometryczny przedstawiamy równością: 

Y = f(X, ). 

W tej równości Y = [Y1, Y2, … Ym] oznacza wektor zmiennych przez model wyjaśnianych, 

czyli zmiennych objaśnianych. X = [X1, X2, … Xk] jest wektorem zmiennych objaśniają-

cych modelu. Stochastyczny charakter modelu związany jest z koniecznością wprowadze-

nia do modelu wektora  = [1, 2, … m] składników losowych. Każda spośród m zmien-

nych objaśnianych charakteryzuje w sposób istotny zjawisko, które chcemy poznać. Każde 

równanie modelu wyjaśnia mechanizm kształtowania się poszczególnych zmiennych. Nie 

wykluczamy, że każde z tych równań może mieć charakter stochastyczny, dlatego liczba 
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składników losowych i, występujących w modelu, z reguły jest równa liczbie równań 

modelu. Zmienne objaśniające Xi prezentują w modelu zjawiska, wpływające na kształto-

wanie się zmiennych objaśnianych. Mogą to być zmienne charakteryzujące te zjawiska, lub 

też zmienna czasowa. 

Budowanie modelu ekonometrycznego wymaga syntetycznej wiedzy z wielu 

dziedzin oraz znajduje się na styku różnych nauk (nie tylko ekonomicznych, ale i pozaeko-

nomicznych). Z punktu widzenia procesu prognostycznego jest to etap przygotowawczy. 

Oszacowany i wszechstronnie zweryfikowany model ekonometryczny może być bardzo 

pożyteczny w naukach ekonomicznych ze względu na ewentualne jego zastosowania. 

Są dwa podstawowe zadania, które rozwiązuje się za pomocą wykorzystania mode-

lu ekonometrycznego. Pierwsze zadanie – to analiza ekonomiczna. Ponieważ model eko-

nometryczny buduje się uwzględniając dane empiryczne i opisuje ilościowe zależności 

zachodzące pomiędzy badanymi zjawiskami w przeszłości, to oczywiście może być wyko-

rzystany w celach analitycznych. Oznacza to, że wykorzystując model ekonometryczny 

można poznać wzajemne relacje badanych zjawisk w przeszłości, określić rozmaite wskaź-

niki, służące temu celowi w analizie ekonometrycznej.  

Drugie zadanie – to prognozowanie ekonometryczne, czyli wykorzystanie modelu 

ekonometrycznego w celu określenia przyszłego rozwoju zjawiska, dla opisu przebiegu 

którego ten model został stworzony. Wynikiem takiego procesu predykcyjnego będzie 

prognoza ekonometryczna, czyli oszacowane wartości wyjaśnianych przez model zmien-

nych dla należącego do przyszłości okresu prognozowania. Warto jednak podkreślić, iż 

granica pomiędzy analizą a prognozą jest dość pozorna i prawie niewidoczna. W dużym 

stopniu prognozowanie za pomocą modelu również może być traktowane jako swoista 

analiza ekonomiczna. 

Zgodnie z ogólną teorią prognozy, proces uzyskania prognoz za pomocą sformali-

zowanej metody obejmuje dwie fazy. Pierwsza faza związana jest z diagnozowaniem prze-

szłości. W przypadku prognozy ekonometrycznej tą pierwszą fazą jest budowanie modelu 

ekonometrycznego, jego oszacowanie i wszechstronna weryfikacja. Jest to właściwy w 

danym przypadku sposób przetworzenia danych o przeszłości. 

Druga faza to określanie przyszłości, czyli uzyskanie prognozy. Definiując metodę 

prognozowania ekonometrycznego należy również podać drugi jej element, czyli sposób 

przejścia od danych przetworzonych do prognozy. Najczęściej stosowana przy określaniu 

prognoz na podstawie modelu ekonometrycznego jest reguła „podstawowa”. Według tej 

reguły prognozą jest stan zmiennej prognozowanej w należącym do przyszłości momencie, 

otrzymany z modelu ekonometrycznego przy przyjęciu założenia, że model będzie aktualny 

w chwili, na którą określa się prognozę. Oznacza to, że prognozę otrzymuje się wskutek 

ekstrapolacji modelu poza próbę statystyczną. Przyjęcie tej reguły narzuca pewne dodat-

kowe warunki, aby można było wykorzystać model ekonometryczny w celach progno-

stycznych. Warunki te nazywane są podstawowymi założeniami teorii prognozy ekonome-

trycznej. 

 Warunkiem wstępnym, podstawowym, jest posiadanie dobrego modelu ekonometrycz-

nego. Oznacza to, że model ten ma być jednoznacznie i precyzyjne określony, wszyst-
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kie występujące w nim zmienne powinny mieć dokładną definicję zarówno natury eko-

nomicznej, jak i matematycznej, dane empiryczne, służące podstawą do budowania mo-

delu, w sposób właściwy przygotowane i opracowane. Zbudowany model powinien 

skutecznie przejść wszechstronną i szczegółową weryfikację. 

Aby omówiona podstawowa reguła doprowadziła do uzyskania właściwej prognozy, nale-

ży zagwarantować możliwość stosowania zbudowanego modelu ekonometrycznego do 

opisu badanego zjawiska w momencie określenia prognozy. Jak wiadomo, model ekono-

metryczny złożony jest z dwóch części: części strukturalnej, zawierającej zmienne obja-

śniające, która opisuje oddziaływanie na zmienną objaśnianą czynników głównych, druga 

część to składnik losowy, który opisuje wpływ na zmienną objaśnianą czynników ubocz-

nych, nieprzewidywalnych, nieistotnych, i tworzy strukturę stochastyczną modelu. Należy 

zatem zakładać stabilność w czasie zarówno relacji strukturalnych, jak i relacji natury sto-

chastycznej. Stąd dwa kolejne założenia: 

 Związki pomiędzy zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi modelu, ich wza-

jemne oddziaływania występujące w przeszłości będą takie same  

w przyszłości, aż do momentu prognozowania włącznie. Innymi słowy, występuje sta-

bilność relacji strukturalnych w czasie, co oznacza niezmienność postaci analitycznej 

modelu. 

 Znajomość i stabilność struktury stochastycznej modelu. Nie powinny pojawić się nowe 

czynniki uboczne oddziałujące na zmienną objaśnianą, dotychczasowe zaś czynniki, 

zawarte w składniku losowym, zachowają swoje oddziaływanie. Oznacza to, że rozkład 

składnika losowego nie ulegnie zmianom w czasie, aż do momentu prognozowania 

włącznie. 

Jak wynika z określenia przyjętej reguły prognozowania, prognoza uzyskana na jej pod-

stawie ma charakter pośredni. Aby sporządzić prognozę zmiennych prognozowanych naj-

pierw wyznacza się przyszłe wartości zmiennych objaśniających modelu ekonometryczne-

go. Prowadzi to do następującego założenia: 

 Znajomość wartości wszystkich zmiennych objaśniających w momencie prognozowa-

nia. 

Są róże sposoby określenia tych wartości. Mogą być one z góry zakładane, czyli planowa-

ne. Podobnie do zmiennej objaśnianej zmienne objaśniające również mogą być zjawiskami 

ekonomicznymi, występującymi w badanym fragmencie rzeczywistości ekonomicznej, 

zatem nie wykluczamy, że ich wartości w należącym do przyszłości momencie prognozo-

wania również należy uzyskać drogą prognozowania. Określenie postaci analitycznej mo-

delu zwykle odbywa się na podstawie przeszłych wartości zmiennych objaśniających, za-

wartych w próbce statystycznej, należy zatem zadbać, aby postać ta była właściwą i dla 

przyszłych ich wartości, tzn. aby przyjęta podstawowa reguła prognozowania w ogóle była 

do zrealizowania. Wymaganie to wyraża następne założenie teorii prognozy ekonome-

trycznej: 

 Dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza okres obserwacji, czyli poza próbę staty-

styczną. Możliwość poszerzenia jego dziedziny tak, aby obejmowała wszystkie przyszłe 

wartości zmiennych objaśniających modelu w momencie prognozowania. 
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Zatem model ekonometryczny może być wykorzystany jako narzędzie prognozo-

wania dopiero wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymienione wyżej podstawowe założe-

nia wobec tego modelu. Trzeba również zdawać sobie sprawę, że spełnienie tych wymagań 

wcale nie gwarantuje absolutnej dokładności uzyskanych na podstawie tego modelu pro-

gnoz. Prognoza nigdy nie jest pewna, tylko prawdopodobna.  

Specjalne badania pokazują, że jak na razie w praktyce prognozowania ekono-

micznego złożone metody prognozowania na podstawie modeli ekonometrycznych nie 

cieszą się dużą popularnością. Częściej stosowane są metody subiektywne (ankietowanie, 

wywiady, opinie ekspertów, metoda Delfi itp.) oraz proste metody niekauzalne oraz ekstra-

polacyjne. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest to, że podstawowe założenia teorii progno-

zy ekonometrycznej, wymagające stałości związków, zachodzących między badanymi 

zjawiskami ekonomicznymi, są czasami zbyt ostre i restrykcyjne i nie mogą być zaakcep-

towane. Oprócz tego budowanie „dobrego modelu ekonometrycznego” wymaga dużej licz-

by empirycznych danych. Dane te są niezbędne, aby uzyskać wszechstronną charakterysty-

kę wszystkich występujących w modelu zmiennych. Dane empiryczne mają również bar-

dzo istotne znaczenie ze względu na zadanie właściwej estymacji wszystkich parametrów 

modelu. Niezbędnym warunkiem określenia prognoz ekonometrycznych jest również 

obecność dobrych prognoz dla wszystkich występujących w modelu zmiennych objaśnia-

jących w okresie prognozowania, a to powoduje kosztowność metod ekonometrycznych w 

porównaniu z metodami prostszymi. Co więcej, jak wykazują odpowiednie badania, brak 

danych lub ich niedostateczna jakość, powodują, że prognoza uzyskana za pomocą prost-

szych metod jest lepsza, niż prognoza na podstawie makroekonomicznego modelu ekono-

metrycznego. 

 Jednak powszechnie uznaje się, że dla zjawisk ekonomicznych prognoza ekonome-

tryczna jest w wielu przypadkach najbardziej właściwym i skutecznym sposobem progno-

zowania, prowadzącym do dobrych wyników, szczególnie jeżeli chodzi o uzyskanie na 

podstawie modelu ekonometrycznego prognoz krótkookresowych. Wtedy spełnienie wy-

mienionych wyżej podstawowych założeń teorii prognozy ekonometrycznej jest bardzo 

prawdopodobne, ponieważ w krótkim okresie czasu zazwyczaj nie ma istotnych jakościo-

wych zmian w badanym zjawisku, lecz występują zmiany ilościowe. Jeszcze lepsze wyniki 

uzyskujemy łącząc metody szeregów czasowych z metodami ekonometrycznymi. Czę-

ściowo o tym będziemy mówili w drugiej części tej książki. 

Mówiliśmy również o przyczynach rezygnacji z zastosowania metod ekonome-

trycznych, które w dużym stopniu wykorzystują zaawansowany aparat matematyczno-

statystyczny. Wśród takich przyczyn występuje również poziom kwalifikacji zarówno 

przeprowadzających prognozowanie, jak i ekonomistów, którzy powinni opierać swoje 

decyzje na tych prognozach. Mam nadzieję, iż niniejsza książka będzie pomocna w poko-

naniu tej przeszkody. 

Процедура економетричного прогнозування 

Zgodnie z ogólną teorią  model ekonometryczny Y = f(X, ) przedstawia w sposób 

formalny zależność wyróżnionego zjawiska ekonomicznego  

Y = [Y1, Y2, … Ym] od innych zjawisk X = [X1, X2, … Xk] je objaśniających. Zależność ta z 
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założenia jest zależnością stochastyczną, ponieważ zawiera swoistą zmienną  = [1, 2, … 

m], traktowaną jako zmienna losowa. Zmienne „zwykłe”, czyli zmienne objaśniające X1, 

X2, … Xk modelu, reprezentują konkretne zjawiska ekonomiczne, czy też pozaekonomicz-

ne, kształtujące Y. Zmienna  wyraża łączny efekt oddziaływania na Y czynników, od-

miennych od X1, X2, … Xk. Założenia dotyczące rozkładu tej zmiennej tworzą strukturę 

stochastyczną modelu i wyjaśniają sposób oddziaływania na Y tych czynników, zatem zbu-

dowaną na danych empirycznych w wyniku postępowania ekonometrycznego konkretną 

funkcję, na podstawie której będzie określana prognoza ekonometryczna, traktuje się jako 

przybliżenie prawdziwej (a nam nieznanej) zależności pomiędzy Y a X. Oznacza to, że 

mimo spełnienia wszystkich wymaganych warunków teorii prognozy ekonometrycznej 

prognozy wyznaczone na podstawie modelu ekonometrycznego mogą się różnić od zaob-

serwowanych  

w przyszłości rzeczywistych wartości zmiennych prognozowanych. Prognozy należy trak-

tować jako swoiste przybliżenie, czyli oszacowanie nieznanych prawdziwych wartości 

badanych zmiennych. Zatem ze względów matematycznych, aby uznać problem określenia 

prognozy za rozstrzygnięty, należy również oszacować dokładność tej aproksymacji, w 

związku z tym wynikiem każdego procesu określenia prognozy ekonometrycznej obok 

konkretnych prognozowanych wartości badanych zmiennych w należącym do przyszłości 

momencie czasu powinny być podane wartości odpowiednich mierników dokładności tej 

predykcji. Dlatego, podobnie jak przy estymacji parametrycznej, wyróżniamy dwa rodzaje 

prognozy ilościowej: 

 Prognozę punktową, czyli liczba, uznana za najlepszą ocenę wartości zmiennej pro-

gnozowanej w okresie prognozowania. 

 Prognoza przedziałowa, czyli przedział liczbowy, który ze z góry zadanym prawdopo-

dobieństwem, nazywanym wiarygodnością prognozy, zawiera nieznaną wartość 

zmiennej prognozowanej w okresie prognozowania (długość tego przedziału można 

traktować jako dokładność prognozy). 

W praktyce wykorzystania modeli ekonometrycznych do określenia prognoz ilo-

ściowych zazwyczaj stosuje się procedurę ekonometrycznego prognozowania, wprowa-

dzoną przez Z. Hellwiga. Przypomnijmy, że procedura ta faktycznie została już opisana 

przy określenia prognoz ilościowych na podstawie modeli tendencji rozwojowej. Jak mó-

wiliśmy, zgodnie z klasyfikacją modeli ekonometrycznych model tendencji rozwojowej 

można traktować jako model ekonometryczny ze zmienną czasową w jakości zmiennej 

objaśniającej. 

Załóżmy, że posiadamy „dobry” model ekonometryczny, który przeszedł skutecz-

nie wszechstronną i szczegółową weryfikację. Oznacza to, że występujące w modelu eko-

nometrycznym relacje zmiennych zostały opisane dobrze, nie ma więc podstaw do przy-

puszczenia, iż w niezbyt dalekiej przyszłości relacje te ulegną zmianie. Stwarza to możli-

wość stosowania w celu prognostycznym reguły podstawowej. Ze względu na wymienioną 

uwagę reguła ta jest również nazywana „zasadą status quo”. Załóżmy, że dla wszystkich 

zmiennych objaśniających występujących w modelu zostały określone wartości w przy-

szłym momencie czasu, na który ma być sporządzona prognoza zmiennej prognozowanej.  
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1. Ekstrapolując model poza próbę wyznaczamy prognozę punktową y* zmiennej pro-

gnozowanej Y w okresie określenia prognozy . 

2. Zakładamy z góry wiarygodność , niezbędną do określenia prognozy przedziałowej. 

Wartość ta powinna być bliska jedności, ponieważ będzie miała bezpośredni związek z 

ryzykiem stosowania uzyskanych prognoz. Konkretną jej wielkość określają konkretne 

okoliczności, w których przebiega proces prognostyczny. 

3. Określamy prognozę przedziałową, czyli przedział liczbowy [d*, g*], do którego z 

prawdopodobieństwem  należeć będzie przyszła wartość y zmiennej prognozowanej Y 

w momencie prognozowania , tzn.  

P{d* < y < g*} = . 

Prognoza przedziałowa szacuje dokładność prognozy: prognoza punktowa będzie 

tym dokładniejsza, im bardziej wąski jest przedział [d*, g*].  

Dla określenia dokładności prognozy oraz jej dopuszczalności należy stosować mierniki 

błędu prognozy ex post  oraz miary błędu ex ante. 

Długość przedziału [d*, g*] oczywiście bezpośrednio zależy od wiarygodności 

prognozy : im wielkość  jest większa, tzn. bliższa do jedynki, tym przedział ten będzie 

dłuższy. Warto również podkreślić, że istotną rolę w postępowaniu prognostycznym od-

grywa czas. Z jednej strony przy diagnozowaniu przeszłości musi być brana pod uwagę 

„zasada starzenia się informacji” polegająca na tym, że informacje nowsze powinny w 

większym stopniu kształtować przyszłą wartość zmiennej prognozowanej niż informacje 

wcześniejsze. Oprócz tego precyzja prognozy jest funkcją czasu i zależy od odległości od 

„teraz” do momentu prognozowania . Oznacza to, że im na dalszy okres ustalamy progno-

zę, tym mniej jest ona precyzyjna (tzn. tym dłuższy będzie przedział [d*, g*]). Warto 

również podkreślić, że najlepszą gwarancją precyzji wnioskowania prognostycznego jest 

permanentny charakter procesu predykcyjnego. Uzyskanie nowych danych empirycznych 

oraz rozszerzenie wiedzy merytorycznej o badanym zjawisku pozwalają na właściwą ko-

rektę modelu ekonometrycznego, co z kolei prowadzi do polepszenia jakości uzyskiwa-

nych prognoz. 

Приклади конспектів лекцій. 

Статистичні проблеми побудови та ідентифікації  

багатовимірних економетричних моделей. 

Konieczność badania jednoczesnego zachowania wielu zmiennych oraz relacji, zachodzą-

cych pomiędzy tymi zmiennymi, spowodowana jest złożonością systemów ekonomicznych. 

Chcąc w sposób poprawny opisać występujące w rzeczywistości gospodarczej zjawiska eko-

nomiczne (lub społeczno-ekonomiczne), należy brać pod uwagę wiele czynników, działają-

cych jednocześnie i istotnych z punktu widzenia kształtowania się takich zjawisk. Sugeruje 

to, że rzeczywistość ekonomiczna jest zbyt złożona, aby można było ją dobrze opisać jed-

nym równaniem.  

Modele, które próbują opisać w sposób formalny złożone zjawiska ekonomiczne, re-

prezentując poszczególne elementy tych zjawisk przez odpowiednie zmienne oraz badając te 
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zmienne w ich relacjach, współoddziaływaniu i rozwoju, nazywamy modelami wielorówna-

niowymi.  

Z punktu widzenia matematycznego są to zazwyczaj odpowiednie układy równań 

zbudowanych na podstawie teorii ekonomicznej. Każde równanie zwykle kształtuje pewne 

zmienne, które w modelach wielorównaniowych są nazywane zmiennymi endogenicznymi, 

oraz odwrotnie – dla każdej zmiennej przez model wyjaśnianej istnieje osobne równanie 

(stąd nazwa modeli ze względu na liczbę równań). Drugi podstawowy typ zmiennych, wy-

stępujących w modelu wielorównaniowym, to są zmienne egzogeniczne, czyli zmienne po-

chodzące spoza modelu. Na ogół związki istniejące pomiędzy elementami systemów eko-

nomicznych są dynamiczne, tzn. zjawiska ekonomiczne należy badać w ich rozwoju. Prowa-

dzi to do tego, że oprócz omówionych wcześniej zmiennych dwóch podstawowych typów: 

endogenicznych oraz egzogenicznych, w modelach wielorównaniowych mogą występować 

zmienne trzeciego rodzaju: zmienne endogeniczne oraz egzogeniczne z opóźnieniami czaso-

wymi.  

Oprócz tego rozpatrywane w tym rozdziale modele wielorównaniowe są modelami 

ekonometrycznymi. Oznacza to, że podobnie jak każdy model ekonometryczny, model wielo-

równaniowy jest modelem stochastycznym. W konsekwencji pewne równania modelu mogą 

zawierać specjalne zmienne, nazywane zwykle składnikami losowymi. Wspólny rozkład 

prawdopodobieństwa składników losowych modelu tworzy strukturę stochastyczną modelu 

wielorównaniowego.  

Drugą podstawową cechą modeli ekonometrycznych (w tym i modeli wielorówna-

niowych) jest ich empiryczny charakter. Oznacza to, że z reguły ich parametry nie są znane 

oraz muszą być oszacowane na podstawie danych statystycznych.  

Структура та припущення багатовимірної економетричної моделі 
W poprzednim podrozdziale dokonaliśmy modyfikacji modelu regresji liniowej jednej 

zmiennej rozszerzając zbiór jego zmiennych objaśniających o nowe zmienne. Tym razem 

przeprowadzimy dalszą modyfikację modelu regresji liniowej wielu zmiennych, polegającą 

na rozszerzeniu zbioru zmiennych przez model objaśnianych. Powoduje to, że będziemy 

rozważali nie jedno równanie liniowe z wieloma zmiennymi, jak w podrozdziale 2.6, tylko 

układ takich równań. 

 Jak już mówiliśmy, zmienne strukturalne, występujące w modelu wielorównanio-

wym, można podzielić na trzy grupy: 

 Zmienne endogeniczne, czyli wyjaśniane przez model. Odpowiadają im określone rów-

nania i wchodzą one w interakcję z innymi zmiennymi występującymi w modelu, dlatego 

często zmienne endogeniczne bez opóźnień czasowych nazywają się zmiennymi łącznie 

współzależnymi. 

 Zmienne egzogeniczne. Zjawiska ekonomiczne opisywane przez te zmienne oddziałują 

na kształtowanie się zmiennych endogenicznych i służą do ich wyjaśniania. Są to zmien-

ne pochodzące spoza modelu. 

 Zmienne endogeniczne z opóźnieniami czasowymi. 

Rozpatrywane aktualnie zagadnienie predykcji na podstawie modelu wielorówna-

niowego polega na określeniu przyszłych wartości zmiennych endogenicznych. Pod tym 
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względem zmienne egzogeniczne oraz zmienne endogeniczne z opóźnieniami czasowymi są 

podobne do siebie, ponieważ z punktu widzenia bieżącego okresu t ich wartości są znane i 

ustalone, dlatego często zmienne endogeniczne z opóźnieniami czasowymi wraz ze zmien-

nymi egzogenicznymi (bez opóźnień i z opóźnieniami) łączy się w grupę zmiennych z góry 

ustalonych. 

Podobnie jak każdy model ekonometryczny, model wielorównaniowy złożony jest 

z dwu części: strukturalnej oraz stochastycznej. Część strukturalną tworzą relacje pomiędzy 

występującymi w modelu, omówionymi wyżej, zmiennymi strukturalnymi: endogenicznymi 

oraz z góry ustalonymi. Pewne równania modelu, oprócz zmiennych strukturalnych mogą 

zawierać specjalne zmienne, nazywane zwykle składnikami losowymi. Strukturę stocha-

styczną modelu tworzy z jednej strony postać analityczna modelu ze względu na składniki 

losowe (tzn. sposób wystąpienia tych składników w modelu), z drugiej zaś zbiór założeń, 

określających wspólny rozkład prawdopodobieństwa tych składników. Zauważmy, iż rozpa-

trywany w tym podrozdziale model liniowy uwzględnia addytywny charakter czynników 

losowych. Oznacza to, że składniki losowe mogą występować w postaci odrębnych składni-

ków w poszczególnych równaniach. Pod tym względem spośród równań modelu wielorów-

naniowego wyróżniamy równania deterministyczne, czyli niezawierające składnika losowe-

go, często nazywane tożsamościami, oraz równania stochastyczne, zawierające składniki 

losowe. 

Umówimy się, że zmienne endogeniczne modelu będziemy oznaczać dużymi sym-

bolami Y1, Y2, …, YM, natomiast przez duże symbole X1, X2, …, XK będziemy oznaczać pozo-

stałe zmienne modelu należące do grupy zmiennych z góry ustalonych (nie rozróżniając 

specjalnie, czy są to zmienne egzogeniczne, czy też opóźnione zmienne endogeniczne). Od-

powiednie małe litery z indeksami będą oznaczały zaobserwowane w doświadczeniu empi-

ryczne wartości tych zmiennych. 

Wprowadzimy, podobnie jak w poprzednim podrozdziale, następujące oznaczenia. 

Załóżmy, że przedział, w którym zmienne endogeniczne dostępne są do obserwacji, złożony 

jest z n okresów: i = 1, 2, ..., n. Niech yim oznacza wartość zmiennej prognozowanej Ym, (m = 

1, 2, …, M) dla i-tego okresu (i = 1, 2, ..., n), natomiast xik, k = 1, 2, …, K, są odpowiednimi 

wartościami poszczególnych zmiennych z góry ustalonych Xk, (k = 1, 2, …, K) dla odpo-

wiednich okresów. Wektor kolumnowy y(i)m z kolei jest wektorem wszystkich n obserwacji 

zmiennej prognozowanej Ym, (m = 1, 2, …, M), natomiast x(i)k jest wektorem kolumnowym 

wszystkich n odpowiednich wartości k-tej zmiennej z góry ustalonej Xk, (k = 1, 2, …, K). 

Macierz  

Y = [y(i)1, y(i)2, ..., y(i)M] 

złożona jest z wektorów y(i)m, m = 1, 2, …, M, czyli jest macierzą (n  M)-wymiarową złożo-

ną z wartości, jakie przyjęły w próbie zmienne endogeniczne. Macierz X jest n  K wymia-

rową macierzą, złożoną z wektorów x(i)k, k = 1, 2, …, K:  

X = [x(i)1 x(i)2 ... x(i)K]. 

Definicja 2.3. Postacią strukturalną wielorównaniowego liniowego model ekonometryczne-

go nazywa się następujący jego zapis:  

             a11y(i)1 + a21y(i)2 + … + aM1y(i)M +  
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                                               + b11x(i)1 + b21x(i)2 + … + bK1x(i)K = (i)1  

             a12y(i)1 + a22y(i)2 + … + aM2y(i)M +  

                                               + b12x(i)1 + b22x(i)2 + … + bK2x(i)K = (i)2  

.................................................................................................... 

            a1My(i)1 + a2My(i)2 + … + aMMy(i)M +  

                                                + b1Mx(i)1 + b2Mx(i)2 + … + bKMx(i)K = (i)M  

gdzie (i)m, (m = 1, 2, …, M), jest wektorem kolumnowym wartości składnika losowego, 

występującego w m-tym równaniu modelu dla wszystkich n obserwacji.  

Wprowadzimy macierz  = [(i)1, (i)2, ..., (i)M], złożoną z wartości wszystkich 

składników losowych dla wszystkich zmiennych objaśnianych Y1, Y2, …, YM. Oznaczmy 

przez a(m)s wektor kolumnowy złożony ze współczynników, stojących przy zmiennych endo-

genicznych w s-tym równaniu układu (s = 1, 2, …, M), przez b(k)s wektor kolumnowy złożo-

ny ze współczynników, stojących przy zmiennych z góry ustalonych w s-tym równaniu 

układu (s = 1, 2, …, M). Kwadratowa (M  M)-wymiarowa macierz A = [ams], s = 1, 2, …, 

M, m = 1, 2, …, M, zawiera współczynniki stojące przy zmiennych endogenicznych. Prosto-

kątna (K  M)-wymiarowa macierz B = [bks], k = 1, 2, …, K, m = 1, 2, …, M, zawiera 

współczynniki stojące przy zmiennych z góry ustalonych. Biorąc pod uwagę wprowadzone 

wektory a(m)s oraz b(k)s możemy zapisać te macierze w sposób następujący: 

A = [a(m)1, a(m)2, …, a(m)M] oraz B = [b(k)1, b(k)2, …, b(k)M]. 

W notacji macierzowo-wektorowej postać strukturalna  wielorównaniowego linio-

wego modelu ekonometrycznego może być zapisana następującą: 

YA + XB = . 

Warto podkreślić, że charakterystyczną cechą macierzy A i B dla modeli wielorów-

naniowych, opisujących rzeczywiste zjawiska gospodarcze oraz społeczno-ekonomiczne, 

jest to, że są to macierze „rzadkie”, tzn. z reguły zawierają one wiele elementów tożsamo-

ściowo równych zeru. Wynika to z tego faktu, iż w rzeczywistości, gdy mamy do czynienia 

ze zjawiskiem złożonym, niekoniecznie wszystkie uczestniczące w nim czynniki bezpośred-

nio wpływają na siebie – związek pomiędzy tymi czynnikami często jest bardziej złożony, 

natomiast wzajemne oddziaływanie odbywa się przez czynniki trzecie. Powoduje to, iż w 

poszczególnych równaniach występują w charakterze zmiennych objaśniających nie wszyst-

kie, lecz niektóre zmienne endogeniczne i egzogeniczne. Po to, aby ostatecznie określić mo-

del ekonometryczny, należy jeszcze przyjąć szereg formalnych założeń, dotyczących 

wszystkich jego elementów. W odniesieniu do wprowadzonego wielorównaniowego linio-

wego modelu ekonometrycznego przyjmijmy następujące założenia:  

Założenie 1. Macierz A jest macierzą nieosobliwą, co gwarantuje istnienie macierzy od-

wrotnej A
-1

. 

Założenie 2. Składniki losowe im, (m = 1, 2, …, M), pochodzące z poszczególnych równań, 

są zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym, o parametrach (0, m
2). Rozkład im nie 

zależy od numeru kolejnego okresu i:  

im   N(0,m
2), Eim = 0, Dim = m

2, i = 1, 2, …, n. 
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Założenie 3. Nie występuje korelacja pomiędzy składnikami losowymi im tego samego m-

tego równania, ale z różnych okresów obserwacji, innymi słowy zmienne losowe im dla 

różnych i = 1, 2, …, n są nie skorelowane: 

Cov(im,jm) = 0, i  j, i, j = 1, 2, …, n, m = 1, 2, …, M. 

Zgodnie z założeniem 3., na podstawie własności rozkładu normalnego, zmienne losowe im 

dla różnych i = 1, 2, …, n są niezależne.  

Założenie 4. Dla dowolnego okresu i (i = 1, 2, …, n), dla dowolnych wartości m (m = 1, 2, 

…, M), l (l = 1, 2, …, M), takich, że m   l: 

Cov(im, il) = ml, m  l, m, l = 1, 2, …, M, i = 1, 2, …, n. 

Oznacza to, że nie wykluczamy skorelowania (a więc i zależności pomiędzy sobą) składni-

ków losowych, pochodzących z tego samego okresu i, lecz z różnych równań m  l. 

Założenie 5. Dla różnych okresów i  j (i, j = 1, 2, …, n), dla dowolnych wartości m (m = 1, 

2, …, M), l (l = 1, 2, …, M), takich, że m   l: 

Cov(im,jl) = 0, i  j, (i, j = 1, 2, …, n) m  l, m, l = 1, 2, …, M. 

Innymi słowy, kowariancje składników losowych z różnych równań i różnych okresów są 

równe zeru. Wprowadzając oznaczenie m
2 = mm, łącznie, w postaci macierzowo-

wektorowej warunki można zapisać następująco:  

E((i)m((i)l)
T
) = mlI, dla m, l = 1, 2, …, M, 

gdzie I oznacza macierz jednostkową o wymiarach (n  n), T oznacza transpozycję.  

Macierz wariancji-kowariancji dla całego układu i okresu i jest następująca:  

 = E((i(m))
T  i(m)) = [ml], m = 1, 2, …, M, l = 1, 2, …, M, 

gdzie wartości ml określone są wzorami oraz. Macierz  jest symetryczną, dodatnio okre-

śloną macierzą o wymiarach co najwyżej (M  M). Mówimy „co najwyżej”, ponieważ nie-

koniecznie wszystkie równania modelu  są równaniami stochastycznymi, tzn. zawierają 

składniki losowe. Jak mówiliśmy, spośród równań modelu wielorównaniowego mogą rów-

nież występować tożsamości, czyli równania deterministyczne, nie zawierające składnika 

losowego. A to powoduje redukcję wymiarów macierzy . 

Приклади конспектів лекцій. 

Прогнозування на основі простої економетричної моделі  
Załóżmy, że mamy do czynienia z liniowym wielorównaniowym modelem, podanym w 

postaci strukturalnej. Postać macierzy A we wzorze odgrywa kluczową rolę w postępowaniu 

prognostycznym opartym na modelu wielorównaniowym. Macierz ta określa sposób powią-

zań między zmiennymi endogenicznymi modelu, czyli zmiennymi wyjaśnianymi przez mo-

del. Relacje pomiędzy nieopóźnionymi w czasie zmiennymi endogenicznymi odgrywają 

istotną rolę dla obydwu etapów procedury prognostycznej. Na etapie diagnozowania prze-

szłości w dużym stopniu decydują one o wyborze metody szacowania parametrów modelu. 

Mają również istotny wpływ na sposób wnioskowania o przyszłości na podstawie oszacowa-

nego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego. Zwykle ze względu na kształt macie-

rzy A wyodrębniamy trzy rodzaje modeli. Są to  

 modele proste,  



Стохастичні моделі системного аналізу 

 

12 

 modele rekurencyjne, 

 modele o równaniach współzależnych. 

Definicja 2.4. Modelem prostym nazywamy model złożony z jednego tylko równania, bądź 

z większej liczby równań o takiej własności, że macierz A modelu (2.95) jest macierzą dia-

gonalną, lub też stanie się taką po dokonaniu właściwej zamiany numeracji równań modelu. 

 W przypadku modelu prostego układ równań (2.95) przybiera postać: 

             a11y(i)1 + b11x(i)1 + b21x(i)2 + … + bK1x(i)K = (i)1  

             a22y(i)2 + b12x(i)1 + b22x(i)2 + … + bK2x(i)K = (i)2  

.................................................................................................... 

            aMMy(i)M + b1Mx(i)1 + b2Mx(i)2 + … + bKMx(i)K = (i)M  

Ponieważ amm  0 dla dowolnej wartości m = 1, 2, …, M, to w sposób równoważny układ 

równań można zapisać następująco: 

             y(i)1 = b*11x(i)1 + b*21x(i)2 + … + b*K1x(i)K + (i)1  

             y(i)2 = b*12x(i)1 + b*22x(i)2 + … + b*K2x(i)K + (i)2  

.................................................................................................... 

            y(i)M = b*1Mx(i)1 + b*2Mx(i)2 + … + b*KMx(i)K + (i)M  

gdzie 
mm

km
km

a

b
*b  , m = 1, 2, …, M, k = 1, 2, …, K. Jak widać z układu  diagonalny charak-

ter macierzy A oznacza, że w żadnym równaniu  

w roli zmiennych objaśniających nie występują zmienne endogeniczne bez opóźnień czaso-

wych. Innymi słowy, nie występują powiązania między nie opóźnionymi w czasie zmienny-

mi endogenicznymi, a to z kolei oznacza, iż każde równanie modelu można traktować jako 

niezależny od pozostałych równań jednorównaniowy liniowy model z wieloma zmiennymi. 

Zatem procedura prognozowania na podstawie modelu wygląda następująco: 

 Wyznaczamy wartości zmiennych z góry ustalonych. 

 Szacujemy na podstawie wzorów parametry każdego z równań modelu. 

 Określamy prognozę punktową oraz prognozę przedziałową  dla każdej zmiennej endo-

genicznej wykorzystując odpowiednie równanie modelu zgodnie z opisaną w poprzed-

nim podrozdziale procedurą prognozowania na podstawie modelu regresji liniowej wielu 

zmiennych. 

Прогнозування на основі рекурентної економетричної моделі  

Definicja 2.5. Modelem rekurencyjnym nazywamy taki model, dla którego macierz A 

współczynników stojących przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest trójkątna, 

bądź też może być sprowadzona do macierzy trójkątnej po dokonaniu właściwej zamiany 

numeracji równań modelu, albo po zmianie miejsca zmiennych w równaniach. 

Oznacza to, że w modelach tej klasy w danym równaniu spośród zmiennych endo-

genicznych bez opóźnień czasowych w roli zmiennych objaśniających mogą występować 

zmienne objaśniane, które (być może) pełniły rolę objaśniających tylko we wcześniejszych 

równaniach układu. Wyjaśnimy tę sugestię dokładniej – pomoże to lepiej zrozumieć proce-
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durę predykcji łańcuchowej, stosowanej do wnioskowania w przyszłość na podstawie mode-

lu rekurencyjnego. 

Załóżmy, że zmienne objaśniane modelu zostały uporządkowane  

w sposób następujący: y(i)1, y(i)2, …, y(i)M, tak, aby macierz A współczynników stojących przy 

tych zmiennych była trójkątna – tym samym będzie określony łańcuch zależności między 

zmiennymi endogenicznymi bez opóźnień czasowych. Układ równań (2.95) przybierze wte-

dy postać: 

             a11y(i)1 + b11x(i)1 + b21x(i)2 + … + bK1x(i)K = (i)1  

             a12y(i)1 + a22y(i)2 + b12x(i)1 + b22x(i)2 + … + bK2x(i)K = (i)2  

             a13y(i)1 + a23y(i)2 + a33y(i)3 + b13x(i)1 + b23x(i)2 + … + bK3x(i)K = (i)3  

.................................................................................................... 

            a1My(i)1 + a2My(i)2 + … + aMMy(i)M +  

                                                + b1Mx(i)1 + b2Mx(i)2 + … + bKMx(i)K = (i)M  

Oznacza to, że w modelach tej klasy w danym równaniu spośród zmiennych endo-

genicznych bez opóźnień czasowych w roli zmiennych objaśniających mogą występować 

zmienne objaśniane, które (być może) pełniły rolę objaśniających tylko we wcześniejszych 

równaniach układu. Wyjaśnimy tę sugestię dokładniej – pomoże to lepiej zrozumieć proce-

durę predykcji łańcuchowej, stosowanej do wnioskowania w przyszłość na podstawie mode-

lu rekurencyjnego. 

Załóżmy, że zmienne objaśniane modelu zostały uporządkowane  

w sposób następujący: y(i)1, y(i)2, …, y(i)M, tak, aby macierz A współczynników stojących przy 

tych zmiennych była trójkątna – tym samym będzie określony łańcuch zależności między 

zmiennymi endogenicznymi bez opóźnień czasowych. Układ równań  przybierze wtedy po-

stać: 

             a11y(i)1 + b11x(i)1 + b21x(i)2 + … + bK1x(i)K = (i)1  

             a12y(i)1 + a22y(i)2 + b12x(i)1 + b22x(i)2 + … + bK2x(i)K = (i)2  

             a13y(i)1 + a23y(i)2 + a33y(i)3 + b13x(i)1 + b23x(i)2 + … + bK3x(i)K = (i)3  

.................................................................................................... 

            a1My(i)1 + a2My(i)2 + … + aMMy(i)M +  

                                                + b1Mx(i)1 + b2Mx(i)2 + … + bKMx(i)K = (i)M  

Uporządkowanie zmiennych objaśnianych, omówione wyżej, oznacza, że  

amm  0 dla dowolnej wartości m = 1, 2, …, M, natomiast spośród współczynników aij, i  j, 

mogą występować zera, zatem w sposób równoważny układ równań można zapisać następu-

jąco: 

   y(i)1 = 11x(i)1 + 21x(i)2 + … + K1x(i)K + (i)1  

   y(i)2 =  12y(i)1 + 12x(i)1 + 22x(i)2 + … + K2x(i)K + (i)2  

   y(i)3 =  13y(i)1 +  23y(i)2 + 13x(i)1 + 23x(i)2 + … + K3x(i)K + (i)3  

.................................................................................................... 

   y(i)M =  1My(i)1 +  2My(i)2 + ...  M-1My(i)M-1 + 

                                       + 1Mx(i)1 + 2Mx(i)2 + … + KMx(i)K + (i)M  
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gdzie 
mm

km
km

a

a
 , m = 2, 3, …, M, k = 1, 2, …, m - 1;  

mm

km
km

a

b
 , m = 1, 2, …, M, k = 1, 2, …, K;  

m)i(

mm

m)i(
a


1

 , m = 1, 2, …, M. 

Uwaga 2.7. Zapis wielorównaniowego liniowego modelu w postaci układu równań nazywa 

się unormowaną postacią modelu wielorównaniowego. Cechą charakterystyczną tej postaci 

jest to, że w każdym równaniu modelu występuje jedna zmienna endogeniczna, przy której 

współczynnik jest tożsamościowo równy jeden (zmienna po lewej stronie równań). W przy-

padku modelu prostego postać unormowaną otrzymuje się w sposób oczywisty, wynikający 

z definicji modelu. W przypadku modelu rekurencyjnego proces normalizacji odbywa się w 

sposób automatyczny i wynika z przypomnianego na początku podrozdziału 1.7.3 uporząd-

kowania y(i)1, y(i)2, …, y(i)M zmiennych objaśnianych modelu. Stosując pewne przekształcenia 

(czyli inaczej „dokonując zabiegu normalizacji”) każdy model wielorównaniowy liniowy 

można sprowadzić do postaci unormowanej. Dla modeli wielorównaniowych liniowych mu-

si być spełniony warunek kompletności, tzn. liczba zmiennych endogenicznych modelu rów-

na jest liczbie równań. Z punktu widzenia formalnego wybór zmiennych, względem których 

dokonuje się normalizacji, nie ma znaczenia. Najczęściej w zastosowaniach praktycznych 

model wielorównaniowy zbudowany jest w taki sposób, że każde z równań kształtuje po-

szczególne zmienne endogeniczne. Każda zmienna wyjaśniana przez model opisuje pewne 

zjawisko ekonomiczne. Równanie, odpowiadające tej zmiennej, określa, w jaki sposób zja-

wisko to powiązane jest z innymi zmiennymi występującymi w modelu. Powoduje to, że w 

każdym z równań modelu jest jedna główna zmienna endogeniczna. To logicznie odpowiada 

sytuacji, gdy po lewej stronie w każdym z równań modelu znajduje się tylko jedna zmienna 

objaśniana, po prawej zaś – pozostałe zmienne występujące w tym równaniu, dlatego specy-

fikując poszczególne równania zwykle określa się, która ze zmiennych endogenicznych jest 

w nim główna, czyli która ze zmiennych jest zależna, a które zmienne są zmiennymi obja-

śniającymi. 

Faza diagnozowania przeszłości polega na określeniu ocen nieznanych współczyn-

ników akm, m = 1, 2, …, M, k = m, m + 1, …, M, oraz bkm, m = 1, 2, …, M, k = 1, 2, …, K, 

układu na podstawie danych empirycznych zawartych w macierzach Y oraz X. Oprócz tego 

należy oszacować nieznane parametry struktury stochastycznej modelu zawarte w macierzy 

 = [ml], m = 1, 2, …, M, l = 1, 2, …, M. Ze względu na ograniczenie objętości książki oraz 

chcąc ustrzec Czytelnika od nadmiaru skomplikowanych szczegółów technicznych (których 

i tak nie brakuje), skoncentrujemy swą uwagę na estymacji parametrów strukturalnych mo-

delu oraz na metodach określenia prognozy punktowej na podstawie wielorównaniowego 

liniowego modelu. Oszacowanie parametrów struktury stochastycznej, niezbędnych general-

nie do określenia prognoz przedziałowych, zostawimy Czytelnikowi do samodzielnej anali-

zy. 
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Przyjmijmy na początku następujące założenie: 

A. Wartości wszystkich współczynników akm, m = 1, 2, …, M, k = m, m + 1, …, M, stoją-

cych przy zmiennych endogenicznych modelu są znane, tj. znana jest macierz A = [ams], 

s = 1, 2, …, M, m = 1, 2, …, M postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego mo-

delu 

YA + XB = , 

wtedy oszacowaniu na podstawie danych statystycznych podlegają tylko współczynniki bkm, 

k = 1, 2, …, K, m = 1, 2, …, M, stojące przy zmiennych z góry ustalonych, czyli macierz B = 

[bks] postaci strukturalnej.  

Rozpatrzmy pierwsze równanie układu, które można traktować jako model regresji 

liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Jak wynika z założeń, przyjętych wobec 

modelu wielorównaniowego dla modelu regresji liniowej, określonego przez pierwsze rów-

nanie, spełnione są wszystkie założenia klasycznego modelu regresji liniowej z wieloma 

zmiennymi. Biorąc pod uwagę założenie A. zapiszemy układ równań w sposób równoważny 

w postaci układu. Na podstawie wzoru  określamy wektor *(k)1 = [*11, *21, …, *K1] 

MNW-estymatorów tego modelu:  

*(k)1 = (XT
X)-1

X
T
y(i)1. 

Macierz X w tym wzorze jest (n  K) wymiarową macierzą, złożoną z wektorów x(i)k, k = 1, 

2, …, K, wszystkich obserwacji zmiennych z góry ustalonych X1, X2, ..., XK, czyli macierzą, 

występującą w postaci strukturalnej, natomiast wektor y(i)1 jest pierwszą kolumną macierzy 

Y. Estymator *(k)1 wektora współczynników pierwszego równania posiada wszystkie wła-

sności MNW-estymatorów, omówione w podrozdziale 1.6.1. Mianowicie:  

estymator *(k)1 określony wzorem  jest estymatorem nieobciążonym, tzn.  

E*(k)1 = (k)1. 

 macierz wariancji – kowariancji D2(*(k)1) wektora MNW-estymatorów *(k)1 określa się 

wzorem: 

D2(*(k)1) =     T

1)k(1)k(1)k(1)k( **E    = 2(XT
X)-1

. 

Analizując podstawowe z punktu widzenia zastosowań praktycznych własności es-

tymatorów statystycznych wyróżniliśmy takie pojęcia, jak efektywność oraz zgodność  Zba-

damy MNW-estymatory określone wzorem  ze względu na ich efektywność oraz ustalimy 

konieczne i dostateczne warunki ich zgodności. 

 Zgodnie z definicją najefektywniejszym wśród nieobciążonych estymatorów tego 

samego parametru nazywamy estymator, który ma najmniejszą wariancję. Ponieważ dla 

estymatora nieobciążonego wariancja szacuje średniokwadratowe odchylenie oceny parame-

tru od prawdziwej jego wartości, to estymator najefektywniejszy jest estymatorem najbar-

dziej dokładnym.  

 MNW-estymatory *(k)1 współczynników pierwszego równania układu  są estymatorami 

efektywnymi. 

Dowód: Wprowadzimy informacyjną macierz I((k)1) wektora parametrów (k)1 = [11, 21, 

…, K1] według wzoru: 
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I((k)1) = 
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, k = 1, 2, …, K, m = 1, 2, …, K, 

gdzie: 

L(y(i)1; (k)1, 
2) = L((k)1, 

2) = 

n
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n
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jest funkcją wiarygodności, odpowiadającą wektorowi obserwacji zmiennej prognozowanej 

Y1. Dokonując bezpośrednich obliczeń łatwo przekonujemy się, iż  

I((k)1) = 
2

1


(XT

X), 

zatem  

I
-1((k)1) = 2(XT

X)-1
, 

czyli  

D2(*(k)1) = I-1((k)1). 

Na podstawie nierówności Rao-Kramera dochodzimy do wniosku, że MNW-estymatory 

*(k)1 współczynników pierwszego równania układu  są estymatorami efektywnymi. 

Warto zauważyć, że informacje służące do zbudowania modelu prognostycznego 

są z reguły niedokładne i niekompletne, zatem uzyskane na ich podstawie oceny parametrów 

modelu należy traktować jako zmienne losowe. Natomiast omówione wyżej własności, cha-

rakteryzujące brak obciążenia oraz efektywność estymatorów świadczą o ich „wysokiej ja-

kości”, bowiem uzyskane na podstawie nieobciążonych i efektywnych estymatorów oceny 

nieznanych parametrów modelu bardziej dokładnie szacują ich prawdziwe wartości w po-

równaniu z estymatorami nie posiadającymi tych własności. Jednak aby estymator staty-

styczny można było stosować do celów praktycznych, musi on posiadać jeszcze szereg 

asymptotycznych własności. Własności te związane są z zachowaniem ocen nieznanych pa-

rametrów w sytuacji, gdy liczba n obserwacji dla zmiennych występujących w modelu ro-

śnie, tzn. n  .  

Wśród własności asymptotycznych wyróżniamy zgodność oraz asymptotyczną nor-

malność estymatorów, oprócz tego istnieją asymptotyczne odpowiedniki nieobciążoności 

oraz efektywności. Obciążony estymator może posiadać właściwość asymptotycznej nieob-

ciążoności, tzn. obciążenie będzie tym mniejsze, im większa jest liczba n obserwacji. Dla 

dużych wartości n taki estymator można traktowany jako „prawie nieobciążony”. Może 

również być tak, że dla skończonej liczby obserwacji n wariancja estymatora będzie większa 

od dolnej granicy, określonej nierównością Rao-Kramera, tzn. estymator będzie nieefektyw-

ny, natomiast wzrost n będzie prowadził do tego, że wariancja estymatora będzie coraz bliż-

sza wariancji estymatora efektywnego. Mówimy wtedy o asymptotycznej efektywności ta-

kiego estymatora. Omówione asymptotyczne własności są „pożądane”, ponieważ gwarantują 

spełnienie następującej zasady: 
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 Im większa jest liczebność próbki statystycznej, tym generalnie większa będzie dokład-

ność modelu, oszacowanego na podstawie tej próbki. Zwiększając liczbę n obserwacji 

możemy zbudować model z pożądaną dla nas dokładnością. 

 Zbadamy dostateczne warunki zgodności MNW-estymatora *(k)1 współczynników 

pierwszego równania układu. W tym celu uzupełnimy zbiór przyjętych wcześniej założeń 1 

– 5 modelu regresji liniowej z wieloma zmiennymi. Wprowadzimy założenie, które zagwa-

rantuje spełnienie omówionych wyżej asymptotycznych własności estymatorów modelu. 

Założenie 6. Niech liczba okresów obserwacji n rośnie. Załóżmy, że przy  

n   zachowana jest jednorodność danych statystycznych oraz istnieje granica: 

nn

1
lim


(XT

X) = Q, 

gdzie Q jest dodatnio określoną macierzą. 

 Jeżeli dla macierzy X spełniona jest relacja, to MNW-estymatory *(k)1 współczynników 

pierwszego równania układu są estymatorami zgodnymi. 

Dowód: Według definicji estymator *(k)1 = [*11, *21, …, *K1] wektora parametrów (k)1 

= [11, 21, …, K1] nazywamy zgodnym, jeżeli dla dowolnej wartości  > 0 

n
lim P(|(k)1 – *(k)1|  ) = 0, 

gdzie  

|(k)1 - *(k)1| = 2
11

2
2121

2
1111 )*(...)*()*( KK   , 

natomiast n oznacza liczbę okresów obserwacji, będących podstawą do budowania modelu. 

Ponieważ MNW-estymatory *(k)1 są estymatorami nieobciążonymi, to na podstawie nie-

równości Czebyszewa  dla spełnienia relacji  wystarczy, aby wariancja estymatora *(k)1 

dążyła do zera przy n  . Zgodnie z  wariancja estymatora *(k)1 jest równa D2(*(k)1) = 

2
(X

T
X)

-1
, zatem, biorąc pod uwagę  oraz oczywistą równość 

nn

2

lim



Q

-1 = 0, 

otrzymujemy: 

n
lim D2(*(k)1) = 

n
lim 2(XT

X)-1 = 

1

T
2

n
XX

n

1

n
lim












 = 0, 

co uzasadnia zgodność MNW-estymatorów *(k)1. 

Rozpatrzmy dalej problem estymacji strukturalnych parametrów drugiego równa-

nie układu, czyli (ze względu na założenie A) problem estymacji parametrów (k)2 drugiego 

równania układu, równoważnego do. W tym celu zastąpimy w drugim równaniu układu  

wektor y(i)1 przez pierwsze równanie tegoż układu. W wyniku dostaniemy: 

y(i)2 =  12(11x(i)1 + 21x(i)2 + … + K1x(i)K + (i)1) + 12x(i)1 + 22x(i)2 + … 

+ K2x(i)K + (i)2 = 12x(i)1 + 22x(i)2 + …+ K2x(i)K + (i)2, gdzie: 

k2 = 12k1 + k2, k = 1, 2, …, K; 

(i)2 = 12(i)1 + (i)2. 
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Uwaga 2.8. Wykorzystując strukturę modelu rekurencyjnego zapisaliśmy zmienną endoge-

niczną Y2 jako funkcje wyłącznie zmiennych z góry ustalonych X1, X2, ..., XK. Parametry 12, 

22, ..., K2 w tym zapisie wyrażają łączny wpływ zmiennych egzogenicznych i endogenicz-

nych opóźnionych na zmienne objaśniane Y2. Zauważmy, że zmienna endogeniczna Y1 od 

początku była wyrażona przez zmienne z góry ustalone, zatem k1 = k1, k = 1, 2, …, K. 

Kontynuując ten proces i podstawiając w kolejne równania modelu wyniki poprzednich kro-

ków, możemy każdą zmienną przez model wyjaśnianą przedstawić jako funkcje zmiennych 

z góry ustalonych.  

 Podobny zapis modelu wielorównaniowego nazywa się postacią zredukowaną modelu. 

Macierz  = [km], k = 1, 2, …, K, m = 1, 2, …, M współczynników przy zmiennych z 

góry ustalonych nazywa się macierzą parametrów postaci zredukowanej modelu.  

Ponieważ dla pierwszego równania rekurencyjnego modelu postać strukturalna jednocześnie 

jest postacią zredukowaną, to MNW-estymatory parametrów (k)1 postaci strukturalnej tego 

równania jednocześnie są estymatorami parametrów (k)1 postaci zredukowanej. 

 Podobnie, jak w przypadku pierwszego równania układu, równość  

y(i)2 = 12x(i)1 + 22x(i)2 + …+ K2x(i)K + (i)2, 

jest modelem regresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi, dla którego spełnione 

są wszystkie założenia klasycznego modelu liniowego, z tym, że składnik losowy i2 dla 

dowolnego okresu i, (i = 1, 2, …, n), jak to wynika z założenia 2. – 5. modelu wielorówna-

niowego oraz dokonanych transformacji układu, ma rozkład normalny o parametrach (0, 

S2(i2), gdzie S2(i2) = 2
2
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. Stosując wzór  dostaniemy 

wektor *(k)2 = [*12, *22, …, *K2] MNW-estymatorów parametrów (k)2 = [12, 22, …, 

K2] drugiego równania postaci zredukowanej modelu: *(k)2 = (X
T
X)

-1
X

T
y(i)2. 

Macierz X w tym wzorze jest ta sama, co i we wzorze  na estymatory współczynników 

pierwszego równania modelu (czyli macierzą X, występującą w postaci strukturalnej wielo-

równaniowego liniowego modelu), natomiast wektor y(i)2 jest drugą kolumną macierzy Y, 

zawierającą wszystkie obserwacje zmiennej endogenicznej Y2. Estymatory *(k)2 posiadają 

wszystkie omówione wyżej własności MNW-estymatorów, oraz jednocześnie są estymato-

rami metody najmniejszych kwadratów parametrów (k)2 = [12, 22, …, K2] modelu. 

Pomiędzy parametrami  = [km] postaci zredukowanej modelu a strukturalnymi pa-

rametrami (k)m postaci strukturalnej modelu  istnieje wówczas funkcyjna zależność:  

k2 = 12k1 + k2, k = 1, 2, …, K, 

oraz strukturalne parametry postaci strukturalnej jednoznacznie można określić przez para-

metry postaci zredukowanej według wzorów: 

k2 = k2 – 12k1, k = 1, 2, …, K. 

Ta właściwość wielorównaniowego rekurencyjnego modelu jest znana pod nazwą problemu 

identyfikacji wielorównaniowego modelu liniowego. Polega ten problem na możliwości 

określenia współczynników postaci strukturalnej modelu wielorównaniowego przez współ-

czynniki jego postaci zredukowanej. 
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Definicja 2.6. Równanie układu postaci strukturalnej liniowego modelu wielorównaniowego 

nazywa się jednoznacznie identyfikowalnym, jeśli jego parametry mogą być jednoznacznie 

wyznaczone przez parametry postaci zredukowanej tegoż modelu. 

 Zatem, jeżeli spełnione jest założenie A, to drugie równanie układu jest jednoznacz-

nie identyfikowalne, dlatego posiadając estymatory *(k)1, *(k)2 parametrów postaci zredu-

kowanej modelu, uzyskane na podstawie wzorów, określamy następujące wartości: 

*k2 = *k2 - 12*k1, k = 1, 2, …, K. 

 Biorąc pod uwagę założenie A, liniowy charakter równości oraz omówione wyżej wła-

sności estymatorów *(k)1, *(k)2, dochodzimy do wniosku, że *k2, k = 1, 2, …, K są nie-

obciążonymi, zgodnymi estymatorami parametrów strukturalnych (k)2 postaci struktu-

ralnej drugiego równania modelu. 

Jak już mówiliśmy, kontynuując ten proces i podstawiając w kolejne równania mo-

delu wyniki poprzednich kroków, możemy każde równanie modelu zapisać w postaci zredu-

kowanej. Jeżeli spełnione jest założenie A, to wszystkie równania rekurencyjnego układu  są 

jednoznacznie identyfikowalnymi. Sugeruje to następującą procedurę estymacji parametrów 

strukturalnych (k)m postaci strukturalnej modelu  (a więc i parametrów B = [bkm] modelu) 

 szacujemy wstępnie parametry *(k)m, m = 1, 2, …, M postaci zredukowanej modelu we-

dług wzorów: *(k)m = (X
T
X)

-1
X

T
y(i)m, m = 1, 2, …, M 

gdzie macierz X jest macierzą, złożoną z obserwacji wszystkich zmiennych z góry ustalo-

nych, natomiast wektor y(i)m jest m-tą kolumną macierzy Y, zawierającą wszystkie obserwa-

cje zmiennej endogenicznej Ym, m = 1, 2, …, M.  

 posiadając estymatory *(k)m, m = 1, 2, …, M parametrów postaci zredukowanej modelu 

oraz wykorzystując ten fakt, że model jest jednoznacznie identyfikowalny, określamy 

nieobciążone oraz zgodne estymatory *km , k = 1, 2, …, K, m = 1, 2, …, M parametrów 

strukturalnych (k)2 postaci strukturalnej modelu według wzorów: 

*km = *km - 1m*k1 - 2m*k2 - ... - m-1m*km-1, k = 1, 2, …, K. 

Wykorzystana wyżej metoda estymacji parametrów postaci strukturalnej modelu za 

pomocą ocen parametrów jego postaci zredukowanej można traktować jako najprostszy 

przykład metody pośredniej estymacji parametrów modelu wielorównaniowego. Najprostszy 

dlatego, że znana jest macierz A współczynników przy zmiennych endogenicznych modelu, 

a ponadto model ma rekurencyjną strukturę. W ogóle relacja pomiędzy postacią strukturalną 

modelu a postacią zredukowaną może być bardziej złożona. Warto podkreślić, że w przy-

padku, gdy zbiory zmiennych endogenicznych oraz egzogenicznych modelu są określone, 

postać zredukowana jest jedyna i określa się równaniem macierzowym Y = X + V, 

gdzie  jest macierzą współczynników przy zmiennych egzogenicznych w postaci zreduko-

wanej modelu, V jest macierzą składników losowych postaci zredukowanej modelu. Nato-

miast postaci strukturalnych dla takiego samego zestawu zmiennych endogenicznych i egzo-

genicznych może być całe mnóstwo. Każda z takich postaci wyraża istotę przyjętych wobec 

modelu oraz występujących w nim zmiennych, przesłanki merytoryczne, empiryczne do-

świadczenie, intuicję badacza, itp. Macierze współczynników A i B postaci strukturalnej 

modelu mogą zawierać pewną liczbę znanych z góry parametrów, dla części spośród zna-
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nych parametrów ich wartość jest równa zeru, co oznacza, że odpowiednia zmienna nie wy-

stępuje w danym równaniu modelu, natomiast macierz  współczynników przy zmiennych 

egzogenicznych w postaci zredukowanej modelu zawiera wyłącznie nieznane elementy. 

Postać zredukowana modelu wielorównaniowego odgrywa bardzo istotną rolę przy 

estymacji parametrów jego postaci strukturalnej. Jak pokazaliśmy wyżej, mimo dość złożo-

nej struktury składników losowych poszczególnych równań postaci zredukowanej modelu, 

składniki te są niezależne od występujących w modelu zmiennych egzogenicznych. Założe-

nia, przyjęte wobec modelu wielorównaniowego, pozwalają traktować poszczególne równa-

nia modelu jako odrębne jednorównaniowe modele liniowe i stosować do estymacji parame-

trów macierzy  metodę najmniejszych kwadratów, lub metodę największej wiarygodności. 

Estymatory uzyskane za pomocą przypomnianych metod posiadają bardzo dobre statystycz-

ne własności, m.in. są estymatorami nie obciążonymi, efektywnymi, zgodnymi oraz asymp-

totyczne normalnymi.  

Ogólnie metoda pośrednia estymacji parametrów modelu wielorównaniowego pole-

ga na tym, aby na podstawie znanych wartości Y oraz X zmiennych endogenicznych oraz 

egzogenicznych modelu oszacować parametry  postaci zredukowanej, a następnie wyko-

rzystując całą dostępną informację o modelu oraz relacje pomiędzy postacią zredukowaną a 

strukturalną, znaleźć oceny dla parametrów postaci strukturalnej. 

Rozpatrzmy na zakończenie tego podrozdziału łańcuchową procedurę predykcji na 

podstawie wielorównaniowego rekurencyjnego modelu. Załóżmy, że zostały oszacowane 

wszystkie występujące w parametry. Ponadto zostały określone wartości x(k) = [x1, x2, … 

xK] wszystkich K zmiennych objaśniających X1, X2, … XK w okresie prognozowania  = n+ 

s, s > 0. Ekstrapolując model ekonometryczny, który reprezentuje pierwsze równanie ukła-

du, w okres prognozowania  = n+ s według wzoru: 

y1* = x(k)  *(k)1 = *11  x1 + *21  x2 + … + *K1  xK, 

uzyskujemy prognozę punktową dla wartości y1 zmiennej endogenicznej Y1 dla odpowied-

nich wartości x(k) zmiennych objaśniających X1, X2, … XK: 

Prognozę punktową y2* dla wartości y2 zmiennej endogenicznej Y2 dla odpowied-

nich wartości x(k) zmiennych objaśniających X1, X2, … XK określamy na podstawie drugiego 

równanie układu. Jeżeli *12 oraz *(k)2 są odpowiednio estymatorami współczynników 12 

oraz (k)2 drugiego równania układu, to prognozę punktową y2* obliczamy według wzoru: 

y2* = *12 y1* + x(k)*(k)2 = = 12 y1* + *12x1 + *22x2 + … + *K2xK. 

Załóżmy, że w wyniku kontynuacji opisanej procedury zostały określone wartości prognozy 

punktowej y1*, y2*, ..., ym-1* dla zmiennych endogenicznych Y1, Y2, ..., Ym-1. Prognozę 

punktową ym* zmiennej endogenicznej Ym obliczamy według wzoru: 

ym* = *1my1* + *2m y2* + ... * m-1m ym-1* +x(k)*(k)m = 

= *1my1* + *2m y2* + ... + * m-1m ym-1* +  

+ *1m x1 + *2m x2 + … + *Km xK , ( m = 1, 2, …, M), 

gdzie *1m, *2m, ..., *m-1m, *(k)m – estymatory parametrów, występujących w m-tym rów-

naniu układu. 


