
Problemy estymacji danych na potrzeby budowy modeli wielosektorowych 

Budowa wielosektorowych modeli ekonomicznych – w tym modeli CGE (Computable General 

Equilibrium) i modeli typu input-output – bazuje na danych o stosunkowo wysokim stopniu 

dezagregacji. Dezagregacja ta obejmuje zwykle podział na kilkadziesiąt gałęzi i grup produktów, co 

odpowiada strukturze tablic przepływów międzygałęziowych, będących podstawowym źródłem 

informacji. Ponadto – zależnie od potrzeb związanych z konkretnym zastosowaniem modelu – dane 

mogą wyróżniać regiony kraju, grupy społeczno-ekonomiczne ludności, grupy zawodowe. Struktura 

modeli wielosektorowych wymaga przy tym stosowania klasyfikacji krzyżowych – np. podziału 

zatrudnienia według grup zawodowych w każdej z kilkudziesięciu wyróżnionych gałęzi. 

Dane dostępne publicznie bardzo rzadko odpowiadają w pełni potrzebom związanym  

z zastosowaniami modeli wielosektorowych. Wśród trudności można wskazać niewystarczającą 

dezagregację, różny stopień dezagregacji danych w rozproszonych źródłach, niespójności danych 

pochodzących z różnych źródeł, większe opóźnienia w publikacji niż w przypadku danych 

makroekonomicznych, niską częstotliwość i niewielką długość szeregów czasowych, a także zmiany 

klasyfikacyjne odnoszące się do danych zdezagregowanych. W warunkach niepełnej informacji 

konstrukcja bazy danych używanej do kalibracji modelu, spełniającej odpowiednie relacje bilansowe 

(co jest wymogiem w przypadku modeli deterministycznych), jest zazwyczaj integralną, a przy tym 

pracochłonną częścią procesu badawczego. 

W typowym zadaniu dotyczącym szacowania brakujących danych na potrzeby modelu 

wielosektorowego (a) znane są niektóre agregaty oraz tożsamości bilansowe (w postaci układu 

równań współzależnych) wiążące szacowane wielkości, (b) wiedza a priori pozwala na sformułowanie 

wstępnego przypuszczenia dotyczącego szacowanych wartości (w praktyce formułowanego 

najczęściej w postaci punktowej) i ew. restrykcji w postaci nierówności bądź równań, (c) zawartość 

informacyjna danych jest relatywnie mała, w związku z czym wyniki estymacji kształtowane są w 

istotnym stopniu przez założenia a priori. W tego typu przypadkach opisywanych w literaturze do 

estymacji wykorzystywano (pomijając często stosowane w praktyce reguły ad hoc) m.in. różne 

warianty bilansowania biproporcjonalnego (RAS), metody odwołujące się do zasady maksymalnej 

entropii, a także podejście bayesowskie oparte na poszukiwaniu punktu największej gęstości 

a posteriori. 

W niniejszej pracy przedstawiamy zastosowanie metody Generalized Cross Entropy do oszacowania 

macierzy przejścia między klasyfikacjami działalności NACE 1 i NACE 2. Macierz taka jest potrzebna do 

przekształcenia starszych tablic przepływów międzygałęziowych (za lata 2000 i 2005) do układu 

porównywalnego z najnowszymi danymi (za rok 2010); tak ujednolicone dane mogą być użyte m.in. 

w procesie kalibracji dynamicznego modelu CGE i formułowaniu rozwiązania bazowego. W ramach 

zastosowanego podejścia proponujemy wykorzystanie szeregów czasowych produkcji w przekroju 

gałęziowym. Na podstawie wniosków z estymacji omawiamy ogólne problemy charakterystyczne dla 

wskazanej klasy zagadnień, w tym kwestie związane z zakresem niepewności oraz technikami 

obliczeniowymi.  

 


