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OCENA TRAFNOŚCI OPRACOWANYCH W OKRESIE
1990–2009 PROGNOZ JAWNEGO ZUŻYCIA STALOWYCH
WYROBÓW HUTNICZYCH W POLSCE
Druga połowa lat 90. XX wieku i lata 2000–2005 to okres intensywnej restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza
i stali w Polsce. Kierunki i zakres restrukturyzacji w znacznym stopniu wyznaczane były przez zmiany, jakie dokonywały się w wielkości i strukturze rynku stalowych wyrobów hutniczych. Stąd też istotną rolę w tym procesie odgrywały
prognozy jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych. W artykule porównano prognozy opracowane przez różne
instytucje, w tym Instytut Metalurgii Żelaza, oraz przedstawiono przegląd metod stosowanych do prognozowania
jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych. Następnie dokonano analizy trafności prognoz opracowywanych
w okresie 1990–2009 w powiązaniu z metodami ich opracowania. Trafność prognoz oceniana była przez względne
błędy prognoz ex post. Analiza objęła prognozy jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych ogółem, prognozy
zużycia wybranych asortymentów stalowych wyrobów hutniczych oraz prognozy struktury asortymentowej zużycia.
Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować wnioski odnośnie przydatności poszczególnych metod prognozowania
do opracowania prognozy jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych oraz prognozy struktury asortymentowej
zużycia.
Słowa kluczowe: stalowe wyroby hutnicze, jawne zużycie, prognoza

EVALUATION OF THE ACCURACY OF FORECASTS OF STEEL
PRODUCTS APPARENT CONSUMPTION IN POLAND DEVELOPED
IN THE PERIOD OF 1990–2009
The second half of the nineties of XX century and the years 2000–2005 were the period of intense restructuring of
the steel sector in Poland. The directions and scope of restructuring were determined mainly by changes in volume
and structure of the steel market. Hence, forecasts of apparent consumption of steel products played an essential role
in that process. In the paper, forecasts developed by different institutions, in that by Instytut Metalurgii Żelaza, were
compared and the review of methods used to forecast the apparent consumption of steel products was presented. Subsequently analysis of the accuracy of forecasts developed over the period 1990–2009 in association with methods used
to develop these forecasts was conducted. The accuracy was evaluated by the ex post relative error of forecasts. The
analysis covered the forecasts of apparent consumption of steel products in total, the forecasts of apparent consumption of selected steel products and the forecasts of product mix structure of consumption. The conducted analyses allowed to formulate conclusions with regard to usefulness of each forecasting method to develop the forecast of apparent
consumption of steel products and the forecast of product mix structure of consumption.
Keywords: steel products, apparent consumption, forecast

1. WSTĘP
Zmiany gospodarcze jakie dokonały się w Polsce na
przełomie lat 80. i 90. XX wieku wywarły znaczący
wpływ na zapotrzebowanie na surowce, paliwa i energię w polskiej gospodarce. Przemiany te miały również
wpływ na jawne zużycie stalowych wyrobów hutniczych. Zużycie to zmniejszyło się z około 10 mln ton/rok
w końcu lat osiemdziesiątych do około 4,3 mln w 1992
roku. Od roku 1992 następuje wzrost jawnego zużycia
wyrobów hutniczych. Wzrost ten był wynikiem rozwoju
gospodarczego i zmian strukturalnych w gospodarce.
Jawne zużycie wyrobów hutniczych osiągnęło w 2008
roku poziom około 11 mln ton. Dokonały się również
duże zmiany w strukturze asortymentowej zużycia.

Druga połowa lat 90. i początkowe lata XXI wieku to
okres intensywnej restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Kierunki i zakres restrukturyzacji w znacznym stopniu wyznaczane były przez
dokonujące się i prognozowane zmiany w wielkości
i strukturze rynku stalowych wyrobów hutniczych.

2. METODY PROGNOZOWANIA JAWNEGO
ZUŻYCIA WYROBÓW HUTNICZYCH
Do prognozowania jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych stosowane są:
– modele przyczynowo-skutkowe,
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– metoda sektorowa,
– metody analogowe,
– modele tendencji rozwojowej.
W modelach przyczynowo-skutkowych wielkość jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych jest funkcją wybranych parametrów makroekonomicznych (jest
objaśniana przez te parametry). Jako zmienne objaśniające stosuje się zazwyczaj produkt krajowy brutto
(PKB), strukturę tworzenia PKB, wartość nakładów inwestycyjnych i wielkość produkcji przemysłowej [1-6].
Często w modelach przyczynowo-skutkowych zmienną
objaśnianą jest stalochłonność PKB. Pojęcie stalochłonności zostało zdefiniowane przez Malenbauma [7] jako
ilość stalowych wyrobów hutniczych zużytych na jednostkę PKB. Zależność stalochłonności od wybranych
parametrów makroekonomicznych była wykorzystywana do prognozowania zużycia stali w wybranych krajach [8, 9]. Evans poddał analizie stalochłonność PKB
w Wielkiej Brytanii w okresie powojennym [8]. Przyjął,
że stalochłonność PKB zależy od udziału przemysłu
i budownictwa w tworzeniu PKB oraz od udziału przemysłów wysokiej techniki w PKB wytworzonym przez
cały przemysł. Stalochłonność zależy także od zakresu
wykorzystania w przemyśle i budownictwie technologii materiałooszczędnych oraz substytucji stali innymi
tworzywami.
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Tilton [10] zastosował metodę sektorową do prognozowania zużycia stalowych wyrobów hutniczych. Polega ona na prognozowaniu wskaźników stalochłonności
dla wyróżnionych sektorów gospodarki oraz PKB wytworzonego w tych sektorach. Crompton [11] wykorzystał metodę zaproponowaną przez Tiltona do analizy
i prognozowania zużycia stali w Japonii. Metoda Tiltona była również wykorzystana dla prognozowania
zużycia stali w USA [4, 5] oraz w Polsce [12].
Do prognozowania jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych stosowane są również metody analogowe. Opierają się one na założeniu, że wskaźniki
charakteryzujące wielkość i strukturę jawnego zużycia
wyrobów hutniczych w kraju, dla którego sporządza
się prognozę, zmierzają do osiągnięcia wskaźników
charakteryzujących wybrane kraje stanowiące obiekty
wzorcowe. Porównywanymi wskaźnikami są najczęściej: zużycie wyrobów hutniczych na jednego mieszkańca, stalochłonność PKB oraz struktura asortymentowa jawnego zużycia [13].
Jawne zużycie wyrobów hutniczych prognozowano
także za pomocą modeli tendencji rozwojowej [14]. Prognozy opracowywane tymi metodami są zazwyczaj prognozami krótkookresowymi.

Tablica 1. Prognozy jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce ogółem
Table 1. Forecasts of steel products apparent consumption in Poland in total
Lp.

Dokument zawierający prognozę

Metoda zastosowana do opracowania prognozy

1

The Study of Restructuring The Polish Iron and Steel Industry,
Final Report. Canadian Consortium, June 1992.

2

Steel Industry in Europe, W. S. Atkins, Geneva 1994.

Analiza zależności pomiędzy PKB a jawnym zużyciem

3

Report: Verification of strategic plan, Stage 1A, Beddows & Co.,
November 1995.

Metoda sektorowa

4

Global Study on Steel in Europe, InnoFerCo Ltd., Budapest 1996.

Analiza zależności pomiędzy jawnym zużyciem a PKB
Korelacja jawnego zużycia wyrobów hutniczych z PKB oraz
metoda sektorowa

5

Sprawozdanie IMŻ NE-00086/DB/96, „Analiza programów
restrukturyzacji hutnictwa wyrobów masowego przeznaczenia,
hutnictwa wyrobów jakościowych oraz skoordynowanego
programu restrukturyzacji HTS i HK dla potrzeb opracowania
scalonego programu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
w Polsce, zawierającej Program restrukturyzacji polskiego
hutnictwa żelaza, Gliwice 1996.

6

Bazowy program restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza
i stali w Polsce. Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo Gospodarki,
30 czerwiec 1998.

Uśredniona wartość z trzech metod: metody sektorowej,
metody analogowej i metody analizy zależności pomiędzy
jawnym zużyciem stalowych wyrobów hutniczych a PKB.

7

Zaktualizowana prognoza jawnego zużycia wyrobów hutniczych
w Polsce - opracowana w ramach PBZ-016-15 pt.: Kształtowanie
nowych jakości oraz racjonalizacja kosztów wytwarzania wyrobów
stalowych dostosowanych do wymagań konkurencyjnego rynku,
IMŻ, Gliwice 1999.

Analiza zależności pomiędzy jawnym zużyciem wyrobów
hutniczych a PKB, metoda analogowa

8

Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do
2006 roku. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
styczeń 2003.

Uśrednione wartości z trzech metod: metody sektorowej,
metody korelacyjnej i metody analogowej (prognoza taka
sama jak w opracowaniu 6)

9

„Opracowanie bazowe do przygotowania dokumentu
Zaktualizowany program restrukturyzacji przemysłu hutnictwa
żelaza i stali w Polsce”, Warszawa, kwiecień 2000, Ministerstwo
Gospodarki.

Aktualizacja prognozy z 1998 zawartej w pozycji 6 na
podstawie analiz sektorowych i badań zależności jawnego
zużycia wyrobów hutniczych i PKB (prognoza ilości zużycia
taka jak w opracowaniu 6, skorygowana struktura zużycia)

Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali –
Aktualizacja 2001.

Aktualizacja prognozy z 1998 zawartej w pozycji 6 na
podstawie analiz sektorowych i badań zależności jawnego
zużycia wyrobów hutniczych i PKB (prognoza ilości zużycia
taka jak w opracowaniu 6, skorygowana struktura zużycia)

Sprawozdanie z pracy badawczej N-06871/BA/2003 „Opracowanie
aktualizacji prognozy zużycia stalowych wyrobów hutniczych
w Polsce na okres 2004-2006 i założeń na okres 2007-2010,
uwzględniając strukturę asortymentową, produkcję oraz obroty w
handlu zagranicznym”. IMŻ, listopad 2003.

Metoda sektorowa, analiza zależności pomiędzy jawnym
zużyciem a PKB

10

11

Metoda sektorowa
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3. PROGNOZY JAWNEGO ZUŻYCIA
STALOWYCH WYROBÓW HUTNICZYCH
W POLSCE OPRACOWANE W OKRESIE
1990–2009 I ICH TRAFNOŚĆ
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późniejsze aktualizacje tych prognoz. Na rys. 3 przedstawiono względne błędy ex post tych prognoz.
Błędy prognoz wyliczono tu jako względne błędy ex
post Wt według wzoru:
W=

W okresie 1990–2009 opracowano wiele prognoz jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce
przez różne firmy konsultingowe i ośrodki naukowobadawcze. Prognozy te dotyczyły zarówno jawnego
zużycia stalowych wyrobów hutniczych ogółem jak też
wybranych asortymentów wyrobów. Zestawienie dokumentów zawierających poszczególne rodzaje prognoz
przedstawiono w tabl. 1–3.

yt - yt*
yt

(1)

yt – rzeczywiste zużycie w roku t,
yt* – prognozowane zużycie w roku t.
Dane zestawione na rys. 1 wskazują, że prognozy
opracowane na początku okresu transformacji systemowej w Polsce charakteryzują się dużą trafnością za
wyjątkiem prognozy opracowanej przez W.S. Atkins.
Prognoza W.S. Atkins opracowana była na podstawie
analizy zależności jawnego zużycia od PKB. Zakładała
ona mniejszą dynamikę zużycia w porównaniu z dynamiką PKB. Taką samą metodą opracowana była
prognoza InnoFerCo. Założono tutaj jednak dynamikę
jawnego zużycia zbliżoną do dynamiki PKB. Analizowano dwa warianty dynamiki PKB, stąd warianty minimalny i maksymalny prognozy. Pozostałe prognozy
wykonane były metodą sektorową.
Dane zestawione na rys. 2 i 3 wskazują, że trafność
prognoz opracowanych w ramach przygotowywania „Bazowego program restrukturyzacji przemysłu
hutnictwa żelaza i stali w Polsce” i późniejszych ich
aktualizacji była zmienna w czasie. Duże błędy prognoz występują w latach 2006–2008, kiedy nastąpił
duży wzrost zużycia stalowych wyrobów hutniczych
w Polsce i w świecie.

3.1. OCENA TRAFNOŚCI PROGNOZ JAWNEGO
ZUŻYCIA WYROBÓW HUTNICZYCH
Porównanie prognoz jawnego zużycia wyrobów hutniczych ogółem z rzeczywistym zarejestrowanym zużyciem przedstawiono na rys. 1–3.
Na rys. 1 przedstawiono porównanie prognoz na rok
2000 opracowanych przed zatwierdzeniem „Bazowego
programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce”. Były to głownie prognozy opracowane przez zagraniczne firmy (opracowania 1–4,
tabl. 1). Jedna z tych prognoz opracowana była przez
IMŻ (opracowanie 5, tabl. 1).
Na rys. 2 przedstawiono prognozy opracowane
w trakcie prac nad przygotowaniem programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza w Polsce oraz

Tablica 2. Prognozy jawnego zużycia wybranych asortymentów wyrobów hutniczych
Table 2. Forecasts of selected steel products apparent consumption
Dokument zawierający prognozę

Metoda zastosowana
do opracowania
prognozy

1A

Sprawozdanie z pracy badawczej B-1081/BG/99.
„Analiza rynku wyrobów płaskich w Polsce w latach 1994
– 1999 oraz prognoza rozwoju rynku w latach
2000–2005”. IMŻ, Gliwice, luty 2000.

Metoda sektorowa

2A

Sprawozdanie z pracy badawczej B-01078/BG/99.
„Ocena konkurencyjności blach pokrywanych
wytwarzanych w Hucie Florian S.A.
wraz z prognozą do roku 2005”. IMŻ, Gliwice, maj 2000.

Metoda sektorowa

3A

Sprawozdanie z pracy badawczej NE-00127/BG/2000
„Prognoza produkcji i sprzedaży wyrobów długich na
rynku polskim do roku 2010”. IMŻ, Gliwice, październik
2000.

Metoda sektorowa

4A

Sprawozdanie z pracy badawczej E-00113/ZA/2002.
„Opracowanie prognozy jawnego zużycia w Polsce blach
i taśm ocynkowanych oraz z powłokami organicznymi na
lata 2002–2005”. IMŻ, Gliwice, sierpień 2002.

5A

Sprawozdanie z pracy badawczej B-01143/BM/2002
„Aktualizacja programu zużycia jawnego blach
ocynkowanych ogniowo i blach powlekanych powłokami
organicznymi, na lata 2002–2010”, IMŻ, Gliwice, lipiec
2002.

Metoda sektorowa

Asortymenty wyrobów,
dla których prognozowano zużycie
–
–
–
–

blachy walcowane na gorąco,
blachy walcowane na zimno,
blachy i taśmy ocynkowane,
blachy z powłokami organicznymi.

– blachy i taśmy ocynkowane ogniowo,
– blachy z powłokami organicznymi

– pręty i kształtowniki,
– walcówka.

– blachy i taśmy ocynkowane
– blachy powlekane powłokami
organicznymi.
– blachy i taśmy ocynkowane ogniowo,
– blachy z powłokami organicznymi.

Metoda sektorowa

Tablica 3. Prognozy jawnego zużycia wyrobów hutniczych ze stali odpornych na korozję
Table 3. Forecasts of stainless steel products apparent consumption
Dokument zawierający prognozę

Metoda zastosowana do opracowania prognozy

1B

Badania marketingowe rynku blach odpornych na korozję (SONK)
- Etap I. Projekt Phare Nr PL 9315.02.05.L001(335), Konsorcjum
Austroplan- IMŻ, grudzień 1997.

Metoda sektorowa, metoda analogowa, analiza zależności
pomiędzy jawnym zużyciem płaskich wyrobów ze stali
odpornych na korozję a PKB

2B

Rozwój rynku wyrobów hutniczych w Polsce. Raport z Etapu I,
Beddows and Company, 1 kwietnia 1998.

Metoda sektorowa, metoda analogowa, korelacja jawnego
zużycia wyrobów ze stali odpornych na korozję z wielkością
PKB i strukturą jego tworzenia
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Rys. 1. Porównanie prognoz jawnego zużycia wyrobów hutniczych ogółem w Polsce na rok 2000 opracowanych przed zatwierdzeniem „Bazowego programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza w Polsce” (oznaczenia cyfrowe prognoz
wg numeracji w tabl. 1)
Fig. 1. Comparison of steel products apparent consumption forecast in Poland in total before approval of ”The base restructuring programme for the Polish steel industry”(digital indication acc. to numbering in table 1)

Rys. 2. Porównanie prognoz jawnego zużycia wyrobów hutniczych ogółem w Polsce opracowanych w ramach przygotowywania programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza w Polsce oraz późniejszych aktualizacji tych prognoz (oznaczenia cyfrowe prognoz wg numeracji w tabl. 1)
Fig. 2. Comparison of steel products apparent consumption forecast in Poland in total developed during preparation of the
restructuring programme of steel sector and further updates of these forecasts (digital indication acc. to numbering in table 1)

Rys. 3. Względne błędy ex post prognoz jawnego zużycia wyrobów hutniczych w Polsce opracowanych w ramach przygotowywania programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza w Polsce oraz późniejszych aktualizacji tych prognoz
(oznaczenia cyfrowe prognoz wg numeracji w tabl. 1)
Fig. 3. Relative ex post errors of steel products apparent consumption forecasts in Poland in total, developed during preparation of the restructuring programme of steel sector and further updates of these forecasts (digital indication acc. to
numbering in table 1)
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3.2. STRUKTURA BŁĘDÓW OPRACOWANYCH
PROGNOZ
Stosowany do analizy trafności prognoz współczynnik Thiela pozwala określić strukturę błędów prognoz.
2
Współczynnik ten (I ) wyraża się wzorem [15]:

/^ y - y h
T

I =
2

* 2
t

t

t=1

T

/y

(2)

2

zy. Stosowane w opracowaniach metody nie pozwalają
bowiem na prognozowanie potencjalnych odchyleń od
prognozowanego trendu.
O trafności prognozy w dużej mierze decyduje trafność przyjętych założeń odnośnie do przewidywanego
rozwoju gospodarczego. Syntetycznie rozwój ten najczęściej jest charakteryzowany przez dynamikę PKB.
Trafność tych założeń dla analizowanej prognozy
przedstawia poniższe zestawienie:

t=1

Współczynnik Thiela można wyrazić jako sumę
trzech składowych [15]:
(3)

I2 = I12 + I22 + I32

gdzie:
I12 – miara obciążoności prognozy (nieodgadnięcia
średniej wartości zmiennej prognozowanej),
I22 – miara niedostatecznej elastyczności (nieodgadnięcia wahań zmiennej prognozowanej),
I32 – miara niedostatecznej zgodności prognoz z rzeczywistym kierunkiem zmian zmiennej prognozowanej (nieodgadnięcia kierunku tendencji
rozwojowej).
I12 =

^ y - y*h2
T

(4)

I22 =

^ sr - s ph2

(5)

I3 =
2

1
y2
T t=1 t

/
T

2
1
y
T t=1 t

/

2sr s p (1 - r)

(6)

T

2
1
y
T t=1 t

/

gdzie:
y – średnia arytmetyczna rzeczywistych wartości
zmiennej prognozowanej w przedziale empirycznej weryfikacji prognozy (przedział czasu,
dla którego opracowano prognozę i dla którego
znane są już rzeczywiste wartości zmiennej
prognozowanej),
1,2..T – przedział empirycznej weryfikacji prognozy,
y* – średnia wartość prognozy w tym przedziale,
sr – odchylenie standardowe rzeczywistych wartości yt w tym przedziale,
sp – odchylenie standardowe prognoz yt* w tym
przedziale,
r – współczynnik korelacji liniowej między yt i yt*
w tym przedziale.
Współczynnik Thiela oraz poszczególne jego składowe dla prognozy prawdopodobnej zawartej w opracowaniu 7 (oznaczenie wg numeracji w tabl. 1) przedstawiono poniżej:
I2

I1

I2

I3

Wartość

0,0199

0,0008

0,0124

0,0067

Udział

100%

4,1%

62,1%

33,7%

2

2

2

Jak widać z zestawionych danych z dużą dokładnością prognozowano wartość oczekiwaną prognozy (mały udział składowej I12 ). Największy wpływ na
kształtowania się współczynnika Thiela ma składowa
I22 , czyli miara niedostatecznej elastyczności progno-
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I2

I1

I2

I3

Wartość

0,2301

0,0235

0,1160

0,0906

Udział

100%

10,2%

50,4%

39,4%

2

2

2

Przyjęte na podstawie źródeł zewnętrznych prognozy
wzrostu gospodarczego charakteryzują się małą trafnością. W tym przypadku również największy wpływ na
kształtowanie się współczynnika Thiela ma składowa
I2.
2

3.4. ŚREDNIE BŁĘDY ANALIZOWANYCH
PROGNOZ
W tabl. 4 przedstawiono średnie względne błędy
prognoz zawartych w dokumentach przedstawionych
w tabl. 1–3, obliczone jako pierwiastek kwadratowy ze
współczynnika Thiela ( I2 ). Dla tych prognoz, których
przedział empirycznej weryfikacji prognozy obejmował
lata 2006-2009 średnie względne błędy prognoz obliczono wariantowo pomijając lata 2006–2009 i uwzględniając ten okres.
Przedstawione w tabl. 4 dane wskazują, że średnie
błędy prognoz jawnego zużycia wyrobów hutniczych
ogółem wynoszą kilka procent, jeśli nie uwzględniać
okresu 2006–2009 i kilkanaście procent przy uwzględnieniu tego okresu. Jak wykazano powyżej błędy te wynikają głównie z wahań prognozowanej zmiennej wokół
trendu. Wartości średnie prognozowane były z dużą dokładnością.
Większymi błędami były obciążone prognozy poszczególnych asortymentów wyrobów hutniczych. Błędy
prognoz asortymentowych o horyzoncie do 5 lat sięgają kilkunastu procent, a prognoz o horyzoncie do 10
lat nawet kilkudziesięciu procent. Prognozy te wykonywane były metodą sektorową. Analizując zużycie
w poszczególnych sektorach nie uwzględniano zmian
struktury zużycia wewnątrz analizowanych sektorów.
W przypadku blach pokrywanych powłokami metalicznymi i powlekanych powłokami organicznymi zbyt nisko oszacowano perspektywy wzrostu takich sektorów
jak AGD, przemysł samochodowy i budownictwo.
Na uwagę zasługują również błędy prognoz jawnego
zużycia wyrobów ze stali odpornych na korozję. Świadczą one o znacznym niedoszacowaniu perspektyw rozwoju polskiego rynku w połowie lat 90 ubiegłego wieku.
Obie opracowane wówczas prognozy wykorzystujące
różne metody prognozowania znacznie (o około 30%)
odbiegają od rzeczywistego zużycia. W tym przypadku zmiany strukturalne na polskim rynku wyrobów
hutniczych przebiegały znacznie szybciej niż zakładano na etapie opracowywania prognoz. Było to przede
wszystkim skutkiem bardzo szybkiego rozwoju takich
sektorów jak AGD, przemysł maszynowy, w tym głównie przemysł maszyn dla przemysłu spożywczego i chemicznego oraz budownictwo.
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3.5. TRAFNOŚĆ PROGNOZ STRUKTURY
ASORTYMENTOWEJ JAWNEGO ZUŻYCIA
WYROBÓW HUTNICZYCH

czywistymi przedstawiono na rys. 4. Prognoza struktury asortymentowej w opracowaniu 6 została opracowana metodą analogową, tj. metodą porównania struktur
asortymentowych zużycia w Polsce i wybranych krajach. Prognozowana struktura zużycia w opracowaniu

Porównanie prognozowanych w opracowaniach 6 i 7
(tabl. 1) struktur jawnego zużycia z wielkościami rze-

Tablica 4. Zestawienie średnich względnych błędów analizowanych prognoz
Table 4. Specification of mean relative errors of analyzed forecasts
Opracowanie zawierające prognozę
(oznaczenia wg tabl. 1)
Prognozowany asortyment

6

7

11

Stalowe
wyroby hutnicze ogółem

Stalowe wyroby hutnicze
ogółem

Stalowe wyroby hutnicze
ogółem

Okres dla którego obliczono błąd

2000-2005

Średni względy błąd prognozy

9,8%

Okres, dla którego obliczono błąd

13,2%

2A

Blachy
walcowane
na gorąco

Blachy
walcowane
na zimno

Blachy
i taśmy
ocynkowane

10,2%

17,6%

13,4%

Pręty i
kształtowniki

Blachy z
powłokami
organicznymi

17,2%

4,1%

Walcówka

4A
Wyroby
długie

Blachy i taśmy
ocynkowane

2001-2005
17,0%

Opracowanie zawierające prognozę
(oznaczenia wg tabl. 2 i 3)

5,9%

Blachy
i taśmy
ocynkowane

13,7%

19,1%
6A

Blachy
powlekane

Blachy
i taśmy
ocynkowane
ogniowo

2002-2005
19,1%

Blachy z
powłokami
organicznymi

2002-2005
7,8%

Okres, dla którego obliczono błąd

-

-

Średni względy błąd prognozy

-

-

–
Blachy
powlekane

-

2001-2005

5A

Okres, dla którego obliczono błąd
Średni względy błąd prognozy

Blachy i taśmy
ocynkowane
ogniowo

10,0%

3A

Okres, dla którego obliczono błąd

Prognozowany asortyment

Blachy z
powłokami
organicznymi

2000-2005

Opracowanie zawierające prognozę
(oznaczenia wg tabl. 2)

Średni względy błąd prognozy

17,0%

1A

Okres, dla którego obliczono błąd

Prognozowany asortyment

2003-2009

13,0%

Opracowanie zawierające prognozę
(oznaczenia wg tabl. 2)

Średni względy błąd prognozy

5,6%

2000-2009

Średni względy błąd prognozy

Prognozowany asortyment

2003-2005

7,9%

26,0%

7,8%

-

1B

2B

Wyroby
ze stali
odpornych
na korozję
ogółem

Wyroby
płaskie
ze stali
odpornych na
korozję

2000-2005
7,6%

2002-2009
37,0%

-

27,4%

32,4%

39,5%*
30,8%,
31,3%

2000-2009

-

30,9%

-

*) Odpowiednio według metody sektorowej, analogowej i korelacyjnej

Rys. 4. Porównanie udziałów poszczególnych asortymentów w jawnym użyciu wyrobów hutniczych ogółem
Fig. 4. Comparison of specified products shares in steel products apparent consumption in total

Prace IMŻ 1 (2010)

Ocena trafności opracowanych w okresie 1990–2009 prognoz...

7 wynikała z analiz zużycia poszczególnych asortymentów wyrobów w wybranych sektorach gospodarki narodowej i przyjętych założeń dotyczących wzrostu tych
sektorów.
Opracowane prognozy ze zróżnicowaną trafnością
opisywały przewidywane zmiany struktury zużycia.
Generalnie znacznie bardziej trafne prognozy struktury zużycia uzyskano metodą analogową (prognoza
w opracowaniu 6). W metodzie sektorowej nie uwzględniono dostatecznie zmian struktury zużycia w obrębie
analizowanych sektorów, stąd gorsza trafność tych prognoz.
Porównując przedstawione rzeczywiste i prognozowane struktury zużycia należy stwierdzić, że udziały
wyrobów pokrywanych powłokami metalicznymi i powlekanych powłokami organicznymi relatywnie wykazywały największe odchylenia (in minus) od udziałów
rzeczywistych. Zwiększenie udziału w zużyciu wyrobów najwyżej przetworzonych przebiegało szybciej niż
zakładano to w prognozach.

5. WNIOSKI
W latach 1992–2009 opracowano wiele prognoz jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce.
Prognozy te trafnie przewidywały rzeczywiście występujące na polskim rynku trendy ilości i struktury jawnego zużycia wyrobów hutniczych. Z dużą dokładnością
prognozowano wartości oczekiwane jawnego zużycia
stalowych wyrobów hutniczych. Największy wpływ na
kształtowania się błędów prognoz miała niedostateczna
ich elastyczność (brak możliwości przewidzenia wahań
jawnego zużycia wokół trendu). Stosowane metody pro-
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gnozowania jawnego zużycia wyrobów hutniczych oraz
charakter dostępnych prognoz parametrów makroekonomicznych, które są podstawą opracowania prognoz
jawnego zużycia, nie pozwalają na przewidywanie wahań prognozowanej zmiennej w stosunku do trendu.
Wahania te w okresach przyspieszenia lub zmniejszenia rozwoju gospodarczego są duże.
Największe błędy prognoz występują w przypadku szacowania zmian struktury zużycia w obszarze
udziału w zużyciu wyrobów najwyżej przetworzonych.
Udziały wyrobów pokrywanych powłokami metalicznymi i powlekanych powłokami organicznymi relatywnie wykazywały największe odchylenia (in minus) od
udziałów rzeczywistych.
Generalnie, znacznie bardziej trafne prognozy struktury zużycia uzyskano metodą analogową w porównaniu z prognozą uzyskana metodą sektorową. W metodzie sektorowej nie uwzględniono dostatecznie zmian
struktury zużycia w obrębie analizowanych sektorów,
stąd gorsza trafność tych prognoz.
Błędy prognoz jawnego zużycia wyrobów ze stali odpornych na korozję świadczą o znacznym niedoszacowaniu perspektyw rozwoju polskiego rynku w połowie
lat 90. XX wieku. Obie opracowane wówczas prognozy
znacznie (o około 30%) odbiegają od rzeczywiście zrealizowanego zużycia. Takie błędy występowały niezależnie od zastosowanej metody prognozowania.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że trafność prognoz zużycia wyrobów stalowych,
każdą z zastosowanych metod, w decydującym stopniu
zależy od ilości i wiarygodności parametrów stanowiących dane wejściowe do analizy prognostycznej. Wybór
jednej z opisanych metod prognozowania ma mniejsze
znaczenie i powinien zostać dokonany w oparciu o ocenę każdego konkretnego przypadku.
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