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Wprowadzenie 
 
Budowa prognoz rozwoju nowych zjawisk, np. nowych technologii,  

nowych produktów jest trudna ze względu na brak danych historycznych oraz 
długoterminowy charakter prognozy. W przypadku, gdy nie dysponuje się da-
nymi dotyczącymi kształtowania się danego zjawiska w przeszłości można zbu-
dować subiektywne modele tendencji rozwojowej, których parametry są szaco-
wane na podstawie opinii ekspertów [1; 2; 6]. W przypadku dalekiego horyzontu 
prognozy nie jest spełnione jedno z klasycznych założeń teorii predykcji, do-
tyczące stabilności lub prawie stabilności prawidłowości ekonomicznej w czasie 
[5]. Budując długoterminową prognozę należy uwzględnić zmienność otoczenia 
(np. sytuacji ekonomicznej, politycznej, prawnej, społecznej, technologicznej 
oraz stanu naturalnego środowiska). Problem ten może zostać częściowo roz-
wiązany poprzez budowę prognoz wariantowych, uwzględniających przyjęte 
scenariusze rozwoju otoczenia, jednak w tym przypadku otrzymuje się tylko 
prognozy punktowe, które do konstrukcji scenariuszy rozwoju mogą być nie-
wystarczające. Analizę należałoby wzbogacić o przedział prognoz, który by 
uwzględniał zmiany w rozwoju rozpatrywanego zjawiska ze względu na zmianę 
poziomów czynników kluczowych. Rozpiętość zbudowanego przedziału pro-
gnoz można w tym przypadku traktować jako stopień niepewności prognozy. 
Czynniki kluczowe można zdefiniować  jako zmienne opisujące powolne, regu-
larne zmiany otoczenia, które mają istotny wpływ na rozwój analizowanego 
zjawiska. Na podstawie danych pozyskanych od ekspertów, dotyczących m.in. 
prawdopodobieństwa zajścia danego poziomu czynnika, wpływu poziomu da-
nego czynnika na rozpatrywane zjawisko, możliwa jest budowa prognoz prze-
działowych z określonym prawdopodobieństwem.  
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Celem opracowania jest przedstawienie sposobu budowy długotermino-
wych prognoz przedziałowych, uwzględniających zmiany otoczenia analizowa-
nego zjawiska. Zaprezentowane metody mogą mieć zastosowanie w fore-
sightach, których nadrzędnym celem jest konstrukcja scenariuszy rozwoju sy-
tuacji w stosunkowo dalekiej perspektywie (zwykle 20-30 lat). W opracowaniu 
porównano przedziały prognoz uzyskane za pomocą: standardowej niepewności 
prognoz, agregacji czynników kluczowych i analizy symulacyjnej. Przykłady 
zastosowania omawianych metod przedstawiono na podstawie danych uzyska-
nych w ramach projektu „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach  
zrównoważonego rozwoju Polski do 2050” realizowanego w Głównym Insty-
tucie Górnictwa*. 

 
 

1. Subiektywne modele tendencji rozwojowej 
 
Aby uzyskać prognozy przedziałowe, w pierwszej kolejności należy  

zbudować prognozy punktowe o zadanym horyzoncie, które w dalszej części 
opracowania będą nazywane prognozami bazowymi. W tym celu można ekstra-
polować oszacowany model tendencji rozwojowej na podstawie danych histo-
rycznych. W przypadku, gdy prognozuje się zjawisko nowe, dla którego nie 
dysponuje się danymi można zastosować subiektywne modele tendencji rozwo-
jowej, których parametry nie są szacowane metodami statystycznymi, lecz są 
określane na podstawie opinii ekspertów [6]. Ze względu na przewidywany 
kształt krzywej rozwoju rozpatrywanego zjawiska można zastosować trend  
liniowy, wykładniczy, wykładniczy odwrotnościowy (z asymptotą poziomą) 
oraz logistyczny. W pracy do budowy prognoz zastosowano trend wykładniczy 
odwrotnościowy postaci: 

1, <−= ggY t
t βα  (1)

W celu uzyskania ocen parametrów ( ĝ,ˆ,ˆ βα ) eksperci muszą określić 
wartości poziomu analizowanej zmiennej (np. sprzedaży nowego produktu,  
ilości produkowanej energii z określonej nowej technologii) w pierwszym okre-
sie istnienia na rynku (Y0), w jednym z późniejszych okresów (Yn) oraz poziomu 
nasycenia rynku (Y∞) (por. tab. 1 w części empirycznej pracy). Oceny para-
metrów modelu (1) wyznacza się ze wzorów [6]: 

 
                                                 
* Nr projektu POIG.01.01.01-00-007/08 − Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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gdzie:  

∞yyy n ˆ,ˆ,ˆ1  − wartości oczekiwane (prognozy punktowe) zmiennych ∞YYY n ,,1 . 
W przypadku, gdy korzysta się z opinii grupy ekspertów prognozy punk-

towe mogą być wyznaczone jako średnie arytmetyczne, a gdy korzysta się z są-
dów pojedynczych ekspertów − wartości oczekiwane rozkładów prawdo-
podobieństwa subiektywnego*. Prognozę punktową otrzymuje się poprzez 
ekstrapolację modelu zgodnie z regułą prognozowania według wartości oczeki-
wanej [6]: 

),,,( 1
*

∞= yyyTfy nT  (3)

Dla wyznaczonych prognoz można wyznaczyć standardową niepewność 
prognoz (odpowiednik błędu prognozy ex ante) u(yT). Przyjmując, że ∞YYY n ,,1  
są niezależnymi zmiennymi losowymi, standardowy błąd prognozy można wy-
znaczyć z formuły [3]: 
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gdzie: 

)(),(),( 1 ∞yuyuyu n  − oceny odchyleń standardowych zmiennych ∞YYY n ,,1 , 
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 − pochodne cząstkowe (współczynniki wrażliwości) funkcji

f względem zmiennych odpowiednio ∞YYY n ,,1 , liczone
w punkcie ∞∞ ==== yYyYyYTt nn ,,, 11 L . 

Oceny odchyleń standardowych )(),(),( 1 ∞yuyuyu n  można wyznaczyć 
na podstawie rozkładów prawdopodobieństwa subiektywnego. Występujące we 
wzorze (4) pochodne cząstkowe dla modelu (1) mają postać [6]: 

 
 

                                                 
*  Rozkłady prawdopodobieństwa subiektywnego zostały opisane w pracy [3]. 
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2. Sposoby konstrukcji prognoz przedziałowych 
 
W pozyskiwaniu danych od ekspertów dotyczących zmian otoczenia i ich 

wpływu na rozwój danego zjawiska najwygodniejszy jest pomiar zmiennych na 
skali porządkowej. Można zastosować pięciostopniową skalę semantyczną za-
proponowaną przez Osgooda, Suciego i Tannenbauma, gdzie 1 to najniższy po-
ziom czynnika, natomiast 5 to najwyższy poziom czynnika [4]. Dla wyszczegól-
nionych czynników określa się końce skal, np. wolny rozwój – szybki rozwój. 
Następnie każdemu alternatywnemu poziomowi czynnika kluczowego, dla mo-
mentów Y0, Yn i Y∞ należy przypisać prawdopodobieństwo wystąpienia danego 
poziomu oraz jego wpływ na rozwój badanego zjawiska (por. tab. 2 i 3 w części 
empirycznej rozdziału).  

Liczba możliwych różnych kombinacji czynników kluczowych wynosi: 

tnkL ⋅+= )1(  (6)

gdzie: 

k − liczba możliwych do przyjęcia alternatywnych wartości w stosunku do
wartości bazowej, 

n − liczba wyszczególnionych czynników kluczowych, 
t − liczba okresów, dla których wyznacza się zmiany. 
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W foresightach często rozpatrywane jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
czynników kluczowych opisujących otoczenie badanego zjawiska*. W związku  
z tym, ze względu na ilość rozpatrywanych czynników kluczowych oraz możli-
wych wartości alternatywnych w stosunku do wartości bazowej czynnika, nie 
jest możliwe rozpatrzenie wszystkich wariantów prognoz. Wynika to z faktu, że 
wraz ze wzrostem liczby poziomów alternatywnych oraz liczby rozpatrywanych 
czynników liczba kombinacji rośnie wykładniczo.  

W celu otrzymania przedziałów prognoz, zamiast rozpatrywania wszystkich 
możliwości kombinatorycznych można zastosować następujące drogi postępo-
wania:  
– budowa przedziału prognoz w oparciu o standardową niepewność prognozy, 
– agregacja czynników kluczowych w ramach grup tematycznych lub uwzględ-

niając zależność pomiędzy poszczególnymi czynnikami (niekoniecznie z tych 
samych grup tematycznych), 

– symulacyjne wyznaczenie przedziału prognoz na podstawie prawdo-
podobieństw wystąpienia poziomów czynników kluczowych podanych przez 
ekspertów. 

Pierwsza metoda polega na wyznaczeniu symetrycznego względem pro-
gnozy przedziału w oparciu o standardową niepewność prognozy omówionej 
według formuły [3]: 

)]();([ **
TpTTpT yukyyuky ⋅+⋅−  (7)

gdzie: 

)( Tyu  − standardowa niepewność prognozy  yT, 
kp − współczynnik związany z wiarygodnością prognozy oraz rozkładem 

zmiennej prognozowanej wyznaczony z nierówności Czebyszewa. 
Jako standardową niepewność prognozy można przyjąć odchylenia standar-

dowe rozkładów trójkątnych. W tym celu eksperci dodatkowo muszą podać dla 
momentów Y0, Yn i Y∞  wartość minimalną i maksymalną prognozowanego zja-
wiska. Omawiane podejście wymaga założenia, że podane przez ekspertów  
minimalne i maksymalne wartości produkcji/oszczędności energii w pełni uwz-
ględniają zmiany poziomów czynników kluczowych. W przypadku, gdy roz-
piętość pomiędzy wartością minimalną i maksymalną będzie zbyt niska/wysoka  
w stosunku do rzeczywistego wpływu zmian otoczenia, otrzymane przedziały 

                                                 
* W foresighcie „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju  

Polski do 2050” realizowanego w Głównym Instytucie Górnictwa (nr projektu POIG.01.01.01- 
-00-007/08 − Ośrodek Przetwarzania Informacji) uwzględniono czynniki z następujących grup 
tematycznych: ekonomiczne (29 czynników), społeczne (30 czynników), polityczno-prawne  
(30 czynników), środowiskowe (17 czynników). 
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prognoz mogą się okazać zbyt wąskie/szerokie. Uzyskane w ten sposób prze-
działy są symetryczne względem postawionych prognoz. Jest to istotna wada 
prezentowanej metody, gdyż zwykle eksperci w swoich sądach częściej wska-
zują czynniki powodujące wzrost produkcji/oszczędności energii niż jej spadek. 

Druga metoda polega na agregacji czynników w ramach grup tematycznych 
(np. ekonomicznych, społecznych, politycznych, prawnych, środowiskowych).  
W przypadku, gdy wpływ zmian poziomów czynników kluczowych został po-
dany względnie wobec poziomu bazowego, do agregacji należy użyć ważonej 
średniej geometrycznej, w której wagami są prawdopodobieństwa (szanse) wy-
stąpienia alternatywnych poziomów czynników kluczowych: 

∑
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gdzie: 

jX  − średnia ważona czynników z j-tego panelu tematycznego, 

wi − prawdopodobieństwa wystąpienia alternatywnych poziomów czynni-
ków kluczowych, 

xi − zmiany w oszczędności/produkcji energii spowodowane zmianami po-
ziomów czynników. 

 
W przypadku, gdy wpływ zmian otoczenia na prognozowaną zmienną bę-

dzie podany bezwzględnie (w jednostkach naturalnych, np. GWh, sztuki) w sto-
sunku do poziomu bazowego, można użyć ważonej średniej arytmetycznej. Na-
stępnie dla wszystkich możliwych kombinacji wyznacza się alternatywne 
krzywe, a przedział prognozy otrzymujemy na podstawie odpowiednich kwan-
tyli rozkładu prawdopodobieństw danego scenariusza. Wadą tego podejścia jest 
uśrednienie zmian wszystkich czynników, co wyklucza najbardziej skrajne war-
tości w poziomie oszczędności/produkcji energii. W efekcie zbudowany prze-
dział prognoz będzie węższy niż w przypadku rozpatrywania wszystkich czyn-
ników z osobna. 

Kolejna metoda opiera się na symulacyjnym wyznaczeniu przedziałów pro-
gnoz. Proces symulacyjny można ująć w czterech etapach: 
1. Losowanie poziomów wszystkich czynników kluczowych na podstawie 

prawdopodobieństw ich wystąpienia określonych przez ekspertów (dane za-
warte w tab. 1). 
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2. Wyznaczenie zagregowanego wpływu zmian poziomów wylosowanych 
czynników kluczowych w stosunku do wartości bazowej (dane zawarte  
w tab. 2). 

3. Korekta poziomów analizowanej zmiennej dla momentów Y0, Yn i Y∞.  
4. Wyznaczenie nowych prognoz poprzez ekstrapolację modelu wyznaczonego 

na podstawie skorygowanych danych. 
Postępowanie powtarzane jest n-krotnie, a jego wyniki wyznaczają nowe 

scenariusze rozwoju analizowanego zjawiska. W celu otrzymania prognoz prze-
działowych, dla każdego okresu prognozy wyznacza się miary pozycyjne, np. 
kwantyl rzędu 0,05 i 0,95. Jako że uwzględnia się w ten sposób także najbardziej 
skrajne wartości analizowanej zmiennej, błąd wynikający z faktu nieuwzględ-
niania wszystkich możliwych kombinacji będzie mniejszy niż w przypadkach 
budowania przedziałów prognoz w oparciu o niepewność standardową, czy 
agregacji czynników w ramach grup tematycznych. Wadą tego podejścia jest 
stabilność wyników, która zależy od liczby powtórzeń całego procesu oraz em-
pirycznych rozkładów poziomów czynników kluczowych. 

 
 

3. Wyniki empiryczne 
 
Metody konstrukcji długoterminowych prognoz przedziałowych przedsta-

wiono na podstawie technologii „pompy ciepła”, która została zaliczona do 
technologii oszczędności zużycia energii finalnej. W tab. 1, 2, 3 przedstawiono 
część danych pozyskanych od ekspertów. 

 
Tabela 1 

 
Określenie oszczędności produkcji energii finalnej w GWh  

dla technologii „pomp ciepła” 

Model tendencji 
rozwojowej 

2010 r. 2020 r. Poziom nasycenia 

prawd. max min prawd. max min prawd. max min 

Wykładniczo- 
-odwrotnościowy 200 250 180 750 900 700 900 1000 800 
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Tabela 2 
 

Przykładowe czynniki otoczenia z panelu ekonomicznego dla technologii „pomp ciepła”  
wraz z szansami wystąpienia poszczególnych poziomów dla 2050 r. 

Nazwa czynnika 
Prawdopodobieństwa wystąpienia poziomu czynnika w % 

1 2 3 4 5 

Tempo wzrostu PKB  
wyższe niż w UE15 6,3 11,3 24,2 35,4 22,8 

Wzrost zamożności  
społeczeństwa 7,3 10,8 24,4 34,1 23,3 

Wzrost udziału usług  
w strukturze PKB 10,3 15,1 23,6 30,8 20,2 

Dobra sytuacja finansowa  
przedsiębiorstw 9,3 13,6 22,5 31,8 22,8 

… … … … … … 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach 
zrównoważonego rozwoju Polski do 2050”. 

 
 
 

Tabela 3 
 

Wpływ zmian poziomów przykładowych czynników kluczowych na oszczędności zużycia  
energii finalnej dla technologii „pomp ciepła” w 2050 r. 

Nazwa czynnika 

Bazowy 
poziom 

czynnika 
2050 r. 

Zmiana poziomu oszczędności energii w % 

pierwszy 
alternatywny 

poziom  
czynnika 

zmiana

drugi  
alternatywny  

poziom  
czynnika 

zmiana 

Wzrost zamożności społeczeństwa 4 3 -5 5 10 
Wprowadzenie konkurencyjnego  
rynku energii 4 5 8 3 −10 

Wyższe nakłady na edukację  
w zakresie energooszczędności 4 5 5 3 −5 

Mechanizmy i polityka zachęca- 
jące do stosowania technologii  
energoszczędnych 

4 5 10 3 −10 

… … … … … … 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach 
zrównoważonego rozwoju Polski do 2050”. 
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W celu ograniczenia wyników badań do najbardziej prawdopodobnych sce-
nariuszy rozwoju otoczenia, liczbę możliwych poziomów czynników ograni-
czono do trzech (najbardziej prawdopodobnego oraz dwóch wariantów wyboru). 
Na ich podstawie otrzymano trzypunktowy rozkład dyskretny*. Pozwoliło to  
na zredukowanie ilości informacji pozyskiwanych od ekspertów. Prawdo-
podobieństwa wystąpienia alternatywnych poziomów czynników kluczowych 
(prawdopodobieństwa z tab. 2) są niezbędne do oceny wag wpływu zmiany po-
ziomu czynnika na produkcję (oszczędność) energii oraz dystrybuanty empi-
rycznej, wykorzystywanej w symulacji. W tab. 4 przedstawiono zagregowane 
zmiany w poziomie oszczędności energii z j-tej technologii, wraz z prawdopodo-
bieństwami ich wystąpienia. 
 

Tabela 4 
 

Zagregowane zmiany w poziomie oszczędności energii (%) dla technologii „pompy ciepła”  
ze względu na alternatywne poziomy czynników kluczowych dla lat 2020 i 2050 

Panel tematyczny 
2010 r. 2050 r. 

1. wariant  
wyboru 

2. wariant  
wyboru 

1. wariant  
wyboru 

2. wariant  
wyboru 

Ekonomiczny 5,2 
(0,31) 

−3,1 
(0,22) 

5,3 
(0,39) 

−4,9 
(0,16) 

Społeczny −2,9 
(0,35) 

0,3 
(0,19) 

−1,7 
(0,41) 

−0,4 
(0,12) 

Polityczno-prawny −2,4 
(0,33) 

6,1 
(0,22) 

−2,3 
(0,29) 

5,9 
(0,16) 

Środowiskowy 0,1 
(0,22) 

−0,1 
(0,12) 

−0,1 
(0,32) 

0,1 
(0,11) 

W nawiasach podano prawdopodobieństwa wystąpienia danego alternatywnego poziomu za-
gregowanego czynnika. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badania „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach 
zrównoważonego rozwoju Polski do 2050”. 

 
Na rys. 1 przedstawiono przedziały prognoz zbudowane na podstawie stan-

dardowej niepewności prognoz przy współczynniku kp = 1,41 (wartość ta wy-
nika z nierówności Czebyszewa dla p = 0,50), przedziały otrzymane poprzez 
agregację czynników kluczowych oraz na podstawie symulacji (przyjęto kwan-
tyle 025 i 0,75). Na rys. 2 zaprezentowano przedziały prognoz dla wiarygodno-
ści p = 0,90**.  
                                                 
* Aby trzy najwyższe wartości prawdopodobieństw wystąpienia poziomów czynnika utworzyły 

rozkład trzypunktowy konieczne było ich przeskalowanie. Polegało ono na proporcjonalnym 
rozdzieleniu pomiędzy wartości początkowe dopełnienia ich sumy do 100%. 

** Z nierówności Czebyszewa przyjęto współczynnik rozszerzenia k = 3,16, a w przypadku agre-
gacji i symulacji przyjęto kwantyle 0,05 i 0,95. 
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Bazowa +/− 1,41*SNP – przedziały prognoz zbudowane w oparciu o standardową niepewność 
prognoz. 
A K0,25; A K0,75 – przedziały prognoz zbudowane za pomocą agregacji czynników kluczowych. 
K0,25 2000; K0,75 2000 − przedziały prognoz zbudowane za pomocą symulacji wyznaczone  
na podstawie 2000 replikacji. 

 
Rys. 1. Prognozy bazowe wraz z przedziałami prognoz wyznaczonymi na podstawie kwantyla 

0,25 i 0,75 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach 

zrównoważonego rozwoju Polski do 2050”. 
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Bazowa +/− 3,16*SNP – przedziały prognoz zbudowane w oparciu o standardową niepewność 
prognoz. 
A K0,05; A K0,95 – przedziały prognoz zbudowane za pomocą agregacji czynników kluczowych. 
K0,05 2000; K0,95 2000 − przedziały prognoz zbudowane za pomocą symulacji wyznaczone  
na podstawie 2000 replikacji. 

 
Rys. 2. Prognozy bazowe wraz z przedziałami prognoz wyznaczonymi na podstawie kwantyla 

0,05 i 0,95 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach 

zrównoważonego rozwoju Polski do 2050”. 
 
W przypadku prognoz wyznaczonych z 50% i 90% prawdopodobieństwem 

najszerszy przedział prognoz uzyskano dla przedziałów zbudowanych w oparciu  
o standardową niepewność prognoz, natomiast najwęższy dla agregacji czyn-
ników*. Przedziały prognoz uzyskane na podstawie zmian czynników kluczo-
wych były asymetryczne względem prognoz bazowych, gdyż eksperci częściej 
wskazywali na determinanty rozwoju technologii „pomp ciepła” niż na bariery. 

W następnym etapie analizy porównano zbieżność wyników dla wyznaczo-
nych granic przedziałów prognoz. W tym celu wygenerowano rozkłady o różnej 
asymetrii dla pięciu i trzech poziomów czynników kluczowych. Przyjęto dwa 
skrajne rozkłady: o niewielkiej asymetrii (rozkład zbliżony do rozkładu równo-
                                                 
* Prawie trzykrotnie węższy od najszerszego. 
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miernego − drugi słupek n
podobieństwo dla bazowe
nych wariantów wyboru j
generowano rozkład, w 
słupek na rys. 3).  
 

Rys. 3. Przykładowe rozkłady p
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na rys. 3) oraz rozkład skrajnie asymetryczny (praw
go poziomu czynnika jest bardzo wysokie, a dla k
jest niskie − trzeci słupek na rys. 3). Dodatkowo 
którym nie założono żadnych ograniczeń (pierw

 
rawdopodobieństw wystąpienia poziomów czynników kluczo

Tab

dardowe granic przedziałów prognoz wyznaczonych  
na podstawnie 100 replikacji. 
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cd. tabeli 5 

1 2 3 4 5 
Liczba losowań 2020 2030 2040 2050 

Rozkład o słabej asymetrii − kwantyl 0,75 
Liczba losowań 2020 2030 2040 2050 

100 0,372 0,542 1,992 4,410 
200 0,414 0,570 0,628 0,624 
500 0,976 2,463 4,189 5,735 

1000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rozkład bez ograniczeń − kwantyl 0,05 
Liczba losowań 2020 2030 2040 2050 

100 3,424 5,175 5,954 6,353 
200 2,113 3,150 3,725 4,267 
500 2,129 2,746 2,868 3,088 

1000 1,170 1,383 0,842 0,567 
2000 0,947 0,920 0,270 0,019 
5000 0,909 0,898 0,248 0,019 

 
Wyznaczono przedziały prognoz na podstawie: 0,25 i 0,75 kwantyla oraz 

0,05 i 0,95 kwantyla dla 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 losowań. Każdą liczbę 
losowań powtórzono 100 razy i na ich podstawie wyznaczono: medianę, średnią 
arytmetyczną oraz odchylenie standardowe. W tab. 5 przedstawiono wyniki dla 
poszczególnych pięciopunktowych (wartość bazowa i 4 poziomy alternatywne) 
rozkładów prawdopodobieństw czynników kluczowych. Uwzględniono tam 
kwantyl, w którym wystąpiła najwolniejsza zbieżność mierzona odchyleniem 
standardowym. 

Najszybciej zbieżne są wyniki dla rozkładu o słabej asymetrii, w którym 
1000 losowań wystarczy, aby wszystkie replikacje wyznaczyły te same granice 
prognoz. W przypadku rozkładu o najsilniejszej asymetrii przy 1000 losowań 
można zauważyć gwałtowny spadek wartości odchyleń standardowych, jednak 
dopiero 5000 losowań gwarantowało stabilność otrzymanej granicy przedziału 
prognoz (współczynnik zmienności nie przekraczał 5%). W przypadku rozkładu 
bez żadnych ograniczeń współczynnik zmienności dla kwantyla 0,05 nie prze-
kraczał 2,5%. Stąd można wysnuć wniosek, że 5000 iteracji zapewnia zbieżność 
na wysokim poziomie. Gdy założono, że czynniki kluczowe przyjmują trzy po-
ziomy, zbieżność symulacji była szybsza. W przypadku każdego rozkładu 2000 
losowań gwarantowało uzyskanie takich samych wyników dla każdej replikacji. 
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Wnioski 
 
Budowa długoterminowych prognoz rozwoju nowych zjawisk powinna 

uwzględniać zmienność otoczenia we wskazanym w badaniu horyzoncie. Gdy 
zmiany otoczenia są systematyczne i powolne można w tym celu wykorzystać 
prognozy wariantowe. Wadą tego podejścia jest gwałtownie rosnąca liczba pro-
gnoz wraz ze wzrostem liczby zmiennych opisujących otoczenie lub rozpatry-
wanych alternatywnych ich poziomów. Znacznie mniej skomplikowanym nume-
rycznie sposobem jest budowa prognoz przedziałowych. Wśród omawianych 
metod na uwagę zasługuje metoda wyznaczania przedziałów na podstawie sy-
mulacji. W odróżnieniu od innych metod nie odrzuca ona nawet najbardziej 
skrajnych wartości analizowanej zmiennej, przez co uwzględnia nietypowe sce-
nariusze, a jednocześnie charakteryzuje się dość szybką zbieżnością. Do jej wad 
można zaliczyć dużą liczbę danych, jakie należy uzyskać od ekspertów, co może 
niekorzystnie wpłynąć na precyzję ich sądów, a tym samym na wiarygodność 
zbudowanych prognoz. Pewnego rodzaju rozwiązaniem tego problemu może 
być zredukowanie liczby cech opisujących otoczenie lub liczby alternatywnych 
poziomów. Przedziały prognoz otrzymane na podstawie agregacji czynników 
uśredniają zmiany otoczenia, co w efekcie daje znacznie węższy przedział pro-
gnoz niż w przypadku analizy symulacyjnej, w związku z tym jego rozpiętość 
nie jest doszacowana. Przedział prognozy oparty na standardowej niepewności 
prognoz jest symetryczny względem prognoz bazowych. Nie uwzględnia tym 
samym jednej z istotnych informacji pozyskanych od ekspertów, jaką jest asy-
metria wpływu zmian otoczenia na prognozowane zjawisko.  
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THE SELECTED ASPECTS  
OF CONSTRUCTING LONG-TERM INTERVAL FORECASTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF NEW PHENOMENA 
 

Summary 
 
With regard to a long horizon of the forecasts built, among others, for the needs  

of foresight deep changes should be expected in the area of the considered phenomenon. 
In this connection, the variability of the surrounding, i.e., economic, political, legal,  
social and technological situation as well as the natural environment should be taken into 
account in the process of creating a long-term forecast. This problem can be partially 
solved by means of constructing variant forecasts that take into consideration the 
adopted scenarios of the surrounding development. However, in such a case, we obtain 
merely point forecasts that, from the point of view of  the construction of development 
scenarios, may be insufficient. The analysis should be enriched by means of forecast  
intervals, which would take into account the changes in the development of the con-
sidered phenomenon with regard to the change in the level of key factors. The purpose  
of the article is the presentation of the way to build long-term  point forecasts that would 
take into consideration the changes in the surrounding of the analysed phenomenon.  
The author compares the intervals of forecasts obtained by means of standard forecast 
uncertainty, key factors aggregation and  simulation analysis. 

 
 
 




