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WSTĘP 

Klasyczne modele trendu opisane szeregiem czasowym: 
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(1), 

gdzie ty − obserwacje; t =1,2,..,n ; t  − składnik losowy, 

są często wykorzystywane w procesie prognostycznym ze względu na ich 

zalety: proste wzory określające oszacowania parametrów trendu i błąd ex 

ante prognozy, brak konieczności wykonania prognozy zmiennej 

objaśniającej (czas t). 

Przykładem klasycznej tendencji rozwojowej jest trend wielomianowy 

o postaci:  
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(2), 

gdzie ty , t  jak we wzorze (1).  

W zależności od wartości stopnia wielomianu N − wzór (2) wyróżnia się: 

N = 1 trend liniowy, 

N = 2 trend paraboliczny, 

N = 3 trend wielomianowy trzeciego stopnia, 

N = 4 trend wielomianowy czwartego stopnia. 

Analizując literaturę z zakresu wykorzystania klasycznych modeli trendu 

w procesie prognozowania, można zauważyć dużą polaryzację w zakresie oceny 

przydatności trendu wielomianowego w zagadnieniach predykcji. 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Jan Purczyński, Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Uniwersytet Szczeciński 
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Najbardziej entuzjastyczną opinię można znaleźć w pracy2, z której 

pochodzi poniższy cytat: „Użyteczność prognostyczna wielomianowych funkcji 

trendu była i jest oczywista zarówno dla ekonomistów3,4, jak i inżynierów5. Modele 

wielomianowe mają niewątpliwie ważną zaletę w postaci dużej elastyczności 

doboru stopnia wielomianu, a tym samym stopnia przybliżenia modelu do danych. 

Ekonomiści najchętniej posługują się parametrycznymi funkcjami 

wielomianów względem zmiennej czasowej t. Wielomiany takie są naiwnymi 

modelami prognozowanego procesu w sensie kazualnym, ale ich użyteczność 

w prognozowaniu krótkookresowym ex ante jest często wyjątkowo duża”. 

Bardziej powściągliwe stanowisko zaprezentowane jest w pracy6, gdzie 

stwierdza się „W praktyce stosuje się krzywe trendu stopnia co najwyżej 

trzeciego”. Podobne stanowisko reprezentują autorzy pracy7, w której 

zamieszczono wzory dotyczące estymacji parametrów trendu parabolicznego 

i wielomianu trzeciego stopnia. 

Kolejne ograniczenie dotyczące stopnia wielomianu można znaleźć 

w pracy8, gdzie spośród trendów wielomianowych wymienia się tylko trend 

paraboliczny. 

Najbardziej radykalne stanowisko zajmuje Zygmunt Pawłowski, który 

w pracy9 stwierdza (cytuję): 

„Innymi słowy, nawet bardzo dobra zgodność obserwacji z trendem 

wielomianowym w próbie nie pozwala automatycznie zakładać, że będzie tak 

i w przyszłości. Zauważmy, że gdy próba liczy n obserwacji, zastosowanie 

wielomianu stopnia n-1 zawierającego n parametrów powoduje, że wszystkie 

obserwacje leżą na tym wielomianie i mamy idealną zgodność danych 

empirycznych z modelem. Uzyskanie takiej „zgodności” nie znaczy jednak, że 

następna obserwacja nie odchyli się już – i to nawet znacznie – od f(t)”. 

                                                           

2  Milo W. (red).: Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2002, 

s. 42 

3  Lange O. Wstęp do ekonometrii, [w:] Lange O. Dzieła, t.5 PWE, Warszawa, 1976 

4  Tintner G.: Econometrics, Wiley, New York, 1952 

5  Johnson N., Leone F.: Statistics and Experimental Design., Vol. 1, Wiley, New York, 1977 

6  Hozer J. (red).: Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 1994, s.354 

7  Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, 

Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003, s. 80,81 

8  Cieślak M. (red).: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2001, s. 76 

9  Pawłowski Z.: Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa,1973, s. 172,173 
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Na kolejnej stronie (s. 173) cytowanej pracy Zygmunt Pawłowski 

konkluduje: „Krytyka koncepcji trendów wielomianowych nie odnosi się jedynie 

do przypadku najprostszego, a mianowicie trendu liniowego”. 

W tym pobieżnym przeglądzie literatury można wyróżnić pełną gamę 

stanowisk − od wielomianu stopnia czwartego (a może i wyższego stopnia) do 

wielomianu stopnia pierwszego.  

Celem niniejszej pracy jest próba zweryfikowania tych rozbieżnych opinii. 

Wyznaczony zostanie zatem błąd ex post prognozy dla danych dotyczących 

konkretnych zjawisk gospodarczych. 
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PRZYKŁADY PREDYKCJI Z WYKORZYSTANIEM TRENDU 

WIELOMIANOWEGO 

W zaprezentowanych poniżej czterech przykładach w trakcie procesu 

prognostycznego uwzględniono następujące modele trendu: liniowy, paraboliczny, 

wielomianowy trzeciego i czwartego stopnia, potęgowy, wykładniczy, 

logarytmiczny i hiperboliczny − wzory dotyczące oszacowania parametrów 

wymienionych trendów można znaleźć na stronie internetowej WZiEU US10. 

Jako pierwszy przykład rozpatrzono prognozę liczby pojazdów 

mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach. Na podstawie danych dotyczących 

lat 2000−200611 wykonano prognozę liczby pojazdów zarejestrowanych na koniec 

2007 r. Na rysunku 1 zamieszczono wartości zmiennej prognozowanej P (w tys.) 

oraz wartość realizacji YRT = 99,52 tys. w 2007 r.  

 

Rysunek 1  

Liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach (w tys.) w 

latach 2000−2006. 
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Źródło: Na podstawie danych: Gliwice − Miejski Serwis Internetowy. 

 

 

                                                           

10  htpp://wzieu.pl/?y=5, Z wykorzystaniem trendów nieliniowych. Wzory do pobrania 

11  Gliwice-Miejski Serwis Internetowy, Raport ostanie miasta 1998-2002, 2002 30.06.2006, 

Uzupełnienie Raportu o stanie miasta na koniec: 2006 r., 2007 r., 2008 r. 
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Rysunek 2  

Wyniki predykcji liczby pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach 

z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia przerywana z iksami YT3 – 

wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − wielomian czwartego 

stopnia. Linią kropkowaną z kółkami P oznaczono obserwacje (w tys.), natomiast 

prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej YR (w tys.) w 2007 r.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Z rysunku 2, na którym przedstawiono wyniki predykcji z wykorzystaniem 

trendu wielomianowego trzeciego i czwartego stopnia, wynika istotna rozbieżność 

wartości prognozy z wartością realizacji zmiennej prognozowanej w 2007 r. Błąd 

względny prognozy ex post wyznaczony ze wzoru: 

 100
YR

YPYR
VP




 

(3) 

wyniósł VP3 = 8,14% (N = 3) oraz VP4 = −23,59% (N = 4). 
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Najmniejszy błąd względny prognozy VPP = 0,19% uzyskano dla trendu 

potęgowego, którego parametry oszacowano za pomocą metody 

przybliżonej12. 

Na rysunku 3 przedstawiono wynik predykcji z wykorzystaniem trendu 

potęgowego.  

Rysunek 3  

Wynik predykcji liczby pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach z 

wykorzystaniem trendu potęgowego – linia ciągła z iksami.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Kolejnym przykładem jest predykcja powierzchni mieszkań (w tys. m2) oddanych 

do użytku w miastach województwa zachodniopomorskiego (rysunek 4). Na 

podstawie danych za lata 1966−200713 wykonano prognozę na rok 2008. Na 

rysunku 5 przedstawiono wyniki predykcji powierzchni mieszkań oddanych do 

użytku z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia przerywana z iksami YT3 

– wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − wielomian czwartego 

stopnia. Linią kropkowaną z kółkami PMM oznaczono obserwacje (w tys.), 

natomiast prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej YR (w tys.) 

w 2008 r. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, trend wielomianowy trzeciego 

stopnia prowadzi do zaniżonej wartości prognozy (błąd względny ex post VP3 = 

                                                           

12  htpp://wzieu.pl op. cit. Wzory do pobrania p.3. Trend potęgowy. Metoda przybliżona II 

13  Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr  
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18,18%), natomiast trend wielomianowy czwartego stopnia prowadzi do prognozy 

o zawyżonej wartości (błąd względny ex post VP4 = −27,87).  

 

Rysunek 4  

Powierzchnia mieszkań oddanych do użytku (w tys. m2) w miastach województwa 

zachodniopomorskiego w latach 1996−2007− linia kropkowana z kółkami PMM. 

Wartość realizacji zmiennej prognozowanej YR w 2008 r. oznaczono prostokątem. 
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Źródło: Na podstawie danych: Bank danych regionalnych. 
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Rysunek 5. Wyniki predykcji powierzchni mieszkań oddanych do użytku 

z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia przerywana z iksami YT3 – 

wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − wielomian czwartego 

stopnia. Linią kropkowaną z kółkami oznaczono obserwacje (w tys. m2), natomiast 

prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej YR (w tys. m2) 

w 2008 r.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Najmniejszy błąd względny prognozy VPW = −1,78% uzyskano dla trendu 

wykładniczego, którego parametry oszacowano za pomocą metody transformacji 

logarytmicznej14. Na rysunku 6 przedstawiono wynik predykcji z wykorzystaniem 

trendu wykładniczego. 

 

 

 

 

 

                                                           

14  htpp://wzieu.pl op. cit. Wzory do pobrania p.4. Trend wykładniczy. Metoda transformacji 

logarytmicznej  
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Rysunek 6  

Wynik predykcji powierzchni mieszkań oddanych do użytku z wykorzystaniem 

trendu wykładniczego – linia ciągła z iksami.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Następny przykład, zaczerpnięty z pracy15, dotyczy prognozy zużycia 

wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w Polsce – w cytowanej pracy 

predykcję wykonano z wykorzystaniem trendu hiperbolicznego. Na rysunku 7 

zamieszczono dane (w tys. hm3) zużycia wody w latach 1992−2000, oznaczone 

linią kropkowaną z kółkami W, oraz realizację zmiennej prognozowanej w latach 

2001−2004, zaznaczone prostokątami YR. Błąd względny średniokwadratowy 

prognozy ex post wyznaczano ze wzoru: 
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15  Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Wybrane zagadnienia z prognozowania, Wydawnictwo 

Economicus, Szczecin 2006, s.67,68 
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Wartości błędu względnego ex post oraz współczynniki zmienności dla 

poszczególnych stopni wielomianu wynoszą: BS2 = 2,00%, v2 = 1,13% (N = 2); 

BS3 = 8,41%, v3 = 1,16% (N = 3); BS4 = 39,05%, v4 = 0,808% (N = 4). 

Z zamieszczonych rezultatów wynika niebezpieczeństwo polegające na 

tym, że przy najlepszym dopasowaniu trendu do obserwacji (wartości 

współczynnika zmienności), zostanie wybrany trend wielomianowy czwartego 

stopnia, który prowadzi do błędnej prognozy. Spośród wszystkich rozpatrywanych 

modeli trendu najmniejszą wartość błędu ex post zapewniał trend paraboliczny 

(N = 2). 

 

Rysunek 7  

Zużycie wody (w tys. hm3) z wodociągów w gospodarstwach domowych w Polsce. 

Linia kropkowana z kółkami W oznacza obserwacje za lata 1992−2000; 

prostokątami YRT zaznaczono realizację zmiennej prognozowane w latach 

2001−2004.
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Źródło: Na podstawie danych: Czyżycki R. i inni. 

Rysunek 8  

Wyniki predykcji zużycia wody z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia 

przerywana z iksami YT3 – wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z plusami YT2 

− wielomian paraboliczny (N = 2). Obserwacje W (w tys. hm3) zaznaczono 
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kółkami, natomiast prostokątami zaznaczono realizacje zmiennej prognozowanej 

YR (w tys. hm3) w latach 2001−2004.  
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Źródło: Opracowanie własne 

Rysunki 8 i 9 przedstawiają wyniki predykcji z zastosowaniem trendów 

wielomianowych: rysunek 8 − wielomiany stopnia N = 2 i N = 3; rysunek 9 – 

wielomian stopnia N = 4.  

Rysunek 9 Wynik predykcji zużycia wody z wykorzystaniem trendu 

wielomianowego czwartego stopnia − linia ciągła z plusami YT4. Obserwacje W (w 

tys. hm3) zaznaczono kółkami, natomiast prostokątami zaznaczono realizacje YR 

(w tys. hm3). 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Ostatnim przykładem jest predykcja liczby bibliotek w miastach 

województwa zachodniopomorskiego (rysunek 10). Na podstawie danych za lata 

1966−200716 wykonano prognozę na rok 2008. Na rysunku 11 przedstawiono 

wyniki predykcji liczby bibliotek z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia 

przerywana z iksami YT3 – wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − 

wielomian czwartego stopnia. Linią kropkowaną z kółkami BM oznaczono 

obserwacje, natomiast prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej 

YR w 2008 r. 

Wartości błędu względnego ex post − wzór (3) oraz współczynniki 

zmienności dla poszczególnych stopni wielomianu wynoszą: VP3 = −254,7%, v3 

= 2,12% (N = 3); VP4 = 83,2%, v4 = 1,48% (N = 4).  

W rozpatrywanym przykładzie najmniejszy błąd prognozy ex post 

uzyskano dla trendu wykładniczego, którego parametry oszacowano metodą 

przybliżoną opisaną w pracy17: VPW = 4,46% oraz współczynnik zmienności vw = 

2,91%. Jak wynika z zamieszczonych rezultatów, obydwa trendy wielomianowe 

cechuje mniejszy współczynnik zmienności niż trend wykładniczy, ale błędy 

prognozy są ogromne. 

Tak duże błędy wynikają z rozbieżności pomiędzy realizacją YR = 21 

a wartościami prognoz: YP3 = 74,49, YP4 = 3,53, natomiast YPW = 20,06 (trend 

wykładniczy).  

                                                           

16  Bank Danych Regionalnych, op. cit 

17  Purczyński J.: Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem trendu wykładniczego, Przegląd 

Statystyczny R. LV – Zeszyt 1,2008, str. 43, wzory (37),(38),(39). 
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Rysunek 10  

Liczba bibliotek w miastach województwa zachodniopomorskiego 

w latach 1996−2007: linia kropkowana z kółkami BM. Wartość realizacji zmiennej 

prognozowanej YR w 2008 r. oznaczono prostokątem. 
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Źródło: Na podstawie danych: Bank danych regionalnych. 

 

 

 

 

 

Rysunek 11  

Wyniki predykcji liczby bibliotek z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia 

przerywana z iksami YT3 – wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − 

wielomian czwartego stopnia. Linią kropkowaną z kółkami BM oznaczono 

obserwacje, natomiast prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej 

YR w 2008 r.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Jako ciekawostkę można podać, że jeżeli ograniczyć się do liczby 

obserwacji n = 10 (odrzucając dane za lata 1996−1997), to wynik prognozy dla 

trendu wielomianowego czwartego stopnia wyniesie YP4 = −30,33, tzn. przyjmuje 

wartość ujemną. 

Na rysunku 12 przedstawiono wynik prognozy liczby bibliotek uzyskany 

dla trendu wykładniczego. 

 

Rysunek 12  

Wynik predykcji liczby bibliotek z wykorzystaniem trendu wykładniczego – linia 

ciągła z iksami.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Nawiązując do wstępu, gdzie zaprezentowano opinie na temat 

wykorzystania trendu wielomianowego, należałoby przyznać rację 

Z. Pawłowskiemu18, który ostrzegał, że uzyskanie dużej zgodności trendu 

wielomianowego z obserwacjami nie daje żadnej gwarancji co do jego zachowań 

w okresie prognozowanym. Jest to szczególnie widoczne na rysunku 9. Bardzo 

dobra zgodność trendu z obserwacjami została „wymuszona” przez MNK, która 

minimalizuje sumę kwadratów błędów. Narzucone więzy przestają obowiązywać 

w okresie prognozowanym, a trend przyjmuje wartości wynikające 

z wypracowanych wcześniej współczynników wielomianu ja  − wzór (2). 

Uwzględniając fakt, że obserwacje zawierają składnik losowy, dobre dopasowanie 

trendu wielomianowego należy uznać za jego wadę − trend „akceptuje” obecność 

składnika losowego. Prowadzi to do małych wartości odchylenia standardowego 

reszt, a w konsekwencji małej wartości błędu ex ante, co zostało podkreślone 

w cytowanej pracy19. Powstaje zatem paradoks: małej wartości błędu prognozy ex 

ante mogą towarzyszyć duże wartości błędu prognozy ex post. 

Wątpliwości związane ze stosowaniem trendów wielomianowych można 

wyjaśnić, odwołując się do definicji trendu zamieszczonej w pracy20. „Trend jest to 

długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku) 

                                                           

18  Pawłowski Z. Op. cit. 

19  Milo W. op. cit. „użyteczność w prognozowaniu krótkookresowym ex ante jest często wyjątkowo 

duża”, s.42 

20  Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne, op. cit. s.71 
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wartości badanej zmiennej”. W świetle tej definicji do modelowania trendu można 

wykorzystać funkcję liniową oraz paraboliczną, natomiast wielomian trzeciego 

i czwartego stopnia nie spełniają warunku jednokierunkowych zmian. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy uznać za zasadne stosowanie 

trendu liniowego i parabolicznego, przyznając rację autorom prac21,22. 

Jak wynika z rozpatrzonych przykładów, wykorzystanie trendu 

wielomianowego (trzeciego i czwartego stopnia) stwarza zagrożenie polegające na 

tym, że przy dobrym dopasowaniu linii trendu do obserwacji (mała wartość 

współczynnika zmienności) może prowadzić do prognoz obarczonych istotnym 

błędem ex post. Można postawić zarzut, że przykłady dobrano tendencyjnie − co 

jest prawdą. Autor chciał zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane ze 

stosowaniem trendu wielomianowego w procesie predykcji.  

SUMMARY 

CHOSEN ISSUES OF APPLYING THE POLYNOMIAL TREND IN 

ECONOMIC FORECASTING 

In this paper the usefulness of polynomial trend in forecasting economic 

phenomena was examined. Much of attention was focused on the polarization of 

opinions presented in the field literature concerning the usefulness of polynomial 

trend in the process of prediction. Based on the examples examined in the paper, 

the usefulness of linear and parabolic trends in the process of economic forecasting 

was ascertained. However, the application of polynomial trend (of third and fourth 

order) poses a threat that with a good fit of a trend line to observations (small value 

of changeability coefficient) it may lead to forecasts burdened with a substantial ex 

post error. 

Translated by Jan Purczyński 

                                                           

21  Cieślak M. (red).: Prognozowanie gospodarcze. Op. cit. s. 76 

22  Nowak E. (red): Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Agencja 

Wydawnicza Placet, Warszawa, 1998, s. 50 


