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Wprowadzenie 

Informacja turystyczna wydaje się szczególnie ważna i interesująca tym bardziej, że rozu
miana jest jako system, w skład którego wchodzi m.in. metodologia gromadzenia, przetwarzania, 
weryfikowania i udostępniania danych. Istotne wydają się też podstawowe źródła danych dla 
systemu informacji turystycznej. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest próba opisu 
wykorzystania miejsc noclegowych (w %) w Polsce, w kwartałach lat 2001-2004, za pomocą 
odpowiedniego modelu prognostycznego oraz na jego podstawie zbudowanie krótkoterminowej 
prognozy badanego zjawiska (na rok 2006). 

Opis danych statystycznych i metod zastosowanych w badaniu 

Wykorzystanie miejsc noclegowych (w %) w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 przedsta
wia tabela 1. 

Tabela 1. Wykorzystanie miejsc noclegowych (w %) w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 

Źródło: www.intur.com.pl. 

http://www.intur.com.pl
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Do opisu wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 zasto
sowano analizę harmoniczną1. Metoda ta sprowadza się do zbudowania modelu, w którym skła
dowa periodyczna opisana zostanie przy pomocy sumy tzw. harmonik, tj. funkcji sinusoidalnych 
lub cosinusoidalnych o danych okresach. 

Ocena wzrokowa rozrzutu punktów empirycznych (por. rysunek 1) sugeruje, że w badanym 
szeregu czasowym występują wahania sezonowe i wahania przypadkowe, ale nie ma wyraźne 
tendencji rosnącej lub malejącej badanego zjawiska. 

Rysunek 1. Wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce w latach 2001-2004 
Źródło: opracowanie własne. 

Do dalszych rozważań przyjęto zatem model, który przy n obserwacjach i liczbie harmonik 
równej n/2, wyrażony jest wzorem: 

Więcej informacji na temat tej i innych często stosowanych metod prognostycznych znaleźć można 
m.in. w: R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z prognozowania. ECONOMICUS, 
Szczecin 2006. 
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Za ocenę parametru przyjmuje się zwykle średnią arytmetyczną z wartości rzeczywi
stych zmiennej prognozowanej wyrażoną wzorem: 

Wartości ci{,bj ocen parametrów poszczególnych harmonik modelu (1.1) szacuje 

się za pomocą MNK w oparciu o wzory (1.3 - 1.6) na podstawie wartości oryginalnego szeregu 
czasowego a zatem wartości empirycznych zmiennej prognozowanej yt, którą w niniejszym 
badaniu jest wykorzystanie miejsc noclegowych (w %) w kwartałach lat 2001-2004 w Polsce: 

od pierwszej do przedostatniej harmoniki, czyli dla i = 1,2,..., : 

dla ostatniej harmoniki, czyli dla i = n/2: 

Przy liczbie harmonik równej n/2 zrozumiałym jest, że im dłuższy jest wyjściowy szereg 
czasowy, tym większa jest liczba harmonik. W praktyce w modelu prognostycznym uwzględnia 
się nie wszystkie wyznaczone harmoniki, lecz te, których udział w wyjaśnieniu wariancji progno
zowanej zmiennej prognozowanej jest największy". Udział ten (mierzący, jaki procent ogólnej 
wariancji zmiennej prognozowanej jest wyjaśniany przez i-tą harmonikę) wyraża się wzorem: 

2Por. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, 
Warszawa 2003, s. 90. 
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od pierwszej do przedostatniej harmoniki, czyli dla i = 1,2,..., 

dla ostatniej harmoniki, czyli dla i = n/2: 

2 
gdzie: S ( Y ) - wariancja zmiennej prognozowanej. 

Prognozy ytp z wykorzystaniem analizy harmonicznej otrzymuje się ekstrapolując mode' 
(1.1) poprzez podstawienie kolejnych wartości zmiennej czasowej /, biorąc pod uwagę zwykle 
tylko te harmoniki, których udział w wyjaśnieniu wariancji zmiennej prognozowanej jest naj
większy. 

Istnieje jednak zawsze potrzeba określenia wielkości błędu prognozy. Podyktowana ona 
jest spełnieniem fundamentalnych postulatów teorii predykcji3. Treść pierwszego z nich obliguje 
do tego, aby w wyniku procesu predykcji podać nie tylko prognozę, ale również odpowiedni 
miernik rzędu jej dokładności. Osiągnięcie możliwie korzystnej wartości tego miernika zapewnie 
ma wysoką efektywność prognozowania. Dążenie do takiej sytuacji wynika z drugiego postulatu 
teorii predykcji. 

W badaniach empirycznych najczęściej stosowane są średnie błędy prognoz ex post, cha
rakteryzujące cały przedział empirycznej weryfikacji prognoz [n+1, n+2, ..., Tl za pomocą jednej 
liczby4. Na potrzeby badania, którego wyniki zamieszczone są w niniejszym artykule wykorzy
stano średni bezwzględny błąd procentowy (ang, mean average percentage error - ) wyra
żony wzorem: 

Por. Z. Pawłowski: Prognozy ekonometrycz.ne. PWN, Warszawa 1973, s. 45. 
Więcej informacji na temat tych mierników znaleźć można m.in. w artykułach Z. Pawłowskiego (por. 

Z. Pawłowski: Przyczynek do teorii analizy predyktywnej informacji ex post. „Przegląd Statystyczny" 1976, nr 
1, PWN, Warszawa 1976, s. 61-83), K. Mclich (por. K. Melich: O pewnych metodach mierzenia efektywności 
predykcji. „Przegląd Statystyczny" 1972, nr 2, PWN, Warszawa 1972, s. 175-183) i U. Załuskiej (por. U. 
Załuska: Błędy prognoz ex post - wskazówki aplikacyjne. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu nr 838", Wrocław 2000, s. 113-120). 
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Wyniki badań 

Parametry harmonik modelu (1.1), stosując wzory (1.3-1.6), oszacowano na podstawie war-
tośc. empirycznych wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 

tabela 1), a ich oceny są następujące (tabela 2): 

Tabela 2. Oceny parametrów harmonik 

al 0,2243 bl 0,9654 
a2 0,3878 b2 -0,0631 
a3 0,3875 b3 0,4239 
a4 -8,1875 b4 -3,4375 
a5 0,5120 b5 -0,6408 
a6 -0,0872 b6 -0,1869 
a7 -0,5012 b7 -0,2984 
a8 0 b8 -2,1250 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 

Znając oceny parametrów harmonik oraz wariancję zmiennej prognozowanej, która wynio
sła 45,2023 wykonano, obliczenia (stosując wzory (1.7-1.8)), pozwalające określić, jaki procent 
gólnej wariancji zmiennej prognozowanej jest wyjaśniany przez i-tą harmonikę (tabela 3). 

Tabela 3. Procent ogólnej wariancji zmiennej prognozowanej wyjaśniany przez i-tą harmonikę 

1 0,2243 0,9654 0,0503 0,9319 0,9822 1,09 
2 0,3878 -0,0631 0,1504 0,0040 0,1543 0,17 
3 0,3875 0,4239 0,1501 0,1797 0,3298 0,36 
4 -8,1875 -3,4375 67,0352 11,8164 78,8516 87,22 
5 0,5120 -0,6408 0,2621 0,4106 0,6727 0,74 
6 -0,0872 -0,1869 0,0076 0,0349 0,0425 0,05 
7 -0,5012 -0,2984 0,2512 0,0891 0,3403 0,38 
8 0 -2,1250 0 4,5156 4,5156 9,99 

suma 100,00 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 

Przynajmniej 2% udział w wyjaśnieniu zmienności badanego wykorzystania miejsc nocle
gowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 mają: 
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— harmonika 4 reprezentująca wahania o okresie kwartały, czyli rok, która wyja
śnia 87,22% zmienności; 

— harmonika 8 reprezentująca wahania o okresie kwartały, czyli pół roku, która 
wyjaśnia 9,99% zmienności. 

Te dwie harmoniki (tj. 4 i 8) w sumie wyjaśniają 97,21% zmienności badanego wykorzy
stania miejsc noclegowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004, a zatem uwzględniając tylko te 
harmoniki model prognostyczny wyrażony wzorem (1.1) ma ostatecznie postać: 

gdzie za ocenę parametru (XQ modelu przyjęto w oparciu o wzór (1.2) średnią z wartości 
rzeczywistych zmiennej prognozowanej tzn.: 

Na podstawie skonstruowanego modelu wyznaczono prognozy wykorzystania miejsc noc
legowych w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2005 roku, przy czym oceny trafności otrzy
manych wyników predykcji dokonano przy pomocy średniego bezwzględnego błędu procentowe
go prognoz ex post wyrażonego wzorem (1.9), wiedząc że w rzeczywistości w tym okresie, tj. w 
I, II i III kwartale 2005 roku wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce wyniosło odpowiednio 
(w %)5: 25,6; 34,9 i 43,3 - (tabela 4). 

Tabela 4. Wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce w 2005 roku 

kwartał roku 
yt ytp yt - ytp kwartał roku 
yt ytp 

yt 

I 2005 
II 2005 
III 2005 

25,6 
34,9 
43,3 

26,1 
33,475 
42,475 

0,0195 
0,0408 
0,0191 

SUMA 0,0794 

Źródło: obliczenia własne. 

" www.intur.com.pl. 

http://www.intur.com.pl
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Na podstawie wzoru (1.9) obliczono: 

co pozwala wyciągnąć wniosek, że dokonując prognoz wykorzystania miejsc noclegowych 
w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2005 roku, przy zastosowaniu analizy harmonicznej na 
podstawie oszacowanego modelu, pomylono się średnio zaledwie o 2,65%, mówiąc że w bada
nym okresie wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce wyniesie odpowiednio 26,1%, 
33,475% i 42,475%. 

Otrzymane wyniki predykcji można zatem uznać za trafne, a przyjmując że dynamika ana
lizowanego wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce nie ulegnie zmianie i oszacowany mo
del pozostanie aktualny, zbudowano na jego podstawie prognozy na kolejne kwartały, tj. czwarty 
kwartał 2005 roku oraz poszczególne kwartały 2006 roku (por. tabela 5). 

Tabela 5. Prognoza wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce w 2006 roku 

kwartał roku Prognoza wykorzystania miejsc noclegowych (w %) w 
Polsce 

IV 2005 26,6 
I 2006 26,1 
II 2006 33,475 
III 2006 42,475 
IV 2006 26,6 

Źródło: obliczenia własne. 

Na podstawie rezultatów przeprowadzonego badania należy oczekiwać, że w poszczegól
nych kwartałach 2006 roku wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce wyniesie odpowiednio 
(w %): 26,1; 33,475; 42,475 i 26,6. 

Podsumowanie 

Analizując dane statystyczne z lat 2001-2004 o wykorzystaniu miejsc noclegowych (w %) 
w Polsce zauważono, że występują wyraźne wahania sezonowe, ale nie ma zarysowanej tendencji 
rosnącej lub malejącej badanego zjawiska. Fakt ten sprawia, że procent wykorzystania miejsc 
noclegowych w Polsce oscyluje wokół pewnego średniego poziomu w okolicach jednej trzeciej 
z wszystkich proponowanych w naszym kraju miejsc dla turystów poszukujących noclegu, 
z pewnymi odchyleniami in plus lub in minus związanymi m.in. z porami roku, występowaniem 
świąt itp. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie, tzn. nie podjęte zostaną odpowiednie działania mają
ce na celu poprawę takiego stanu rzeczy, najprawdopodobniej sprawdzą się przedstawione 
w niniejszym artykule prognozy. 
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Warto na koniec podkreślić, że nie bez znaczenia dla zaprezentowanych rozważań pozosu 
je również fakt. iż metody ilościowe znajdują szerokie zastosowanie w procesach analiz, diagn 
i prognoz gospodarczych, a przy ich użyciu opis i ocena kształtowania się zmiennych ekonomia 
nych w czasie lub przestrzeni, jak również przewidywania dotyczące kierunku i charakteru zmiai 
tych zmiennych stają się bardziej precyzyjne. 


