
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Fluktuacje cen surowców maj ↪a kluczowy wp lyw na gospodark ↪e w skali globalnej, m.in. ze wzgl ↪edu
na znacz ↪acy udzia l surowców energetycznych w kosztach transportu. Na poziomie gospodarstw do-
mowych, ceny surowców wp lywaj ↪a na koszty życia: bezpośrednio (np. poprzez ceny paliw) b ↪adź
pośrednio (przez wp lyw na koszty wytwarzania dóbr konsumpcyjnych). Na poziomie przedsi ↪ebiorstw
s ↪a one istotnym czynnikiem determinuj ↪acym zyski. Przyk ladowo, w transporcie lotniczym zyski s ↪a w
ścis lej relacji z cenami paliwa lotniczego i, w konsekwencji, prognozy cen ropy s ↪a wykorzystywane do
ustalania taryf i oceny strategii rozbudowy floty. Podobnie, pod wp lywem prognoz cen surowców ener-
getycznych, producenci samochodów staraj ↪a si ↪e optymalizować zużycie paliwa w projektach nowych
pojazdów.

W zwi ↪azku z tym, dla wielu podmiotów istotne jest zrozumienie dynamiki cen surowców i zdolność
do wyznaczania ich dok ladnych prognoz. W przypadku przedsi ↪ebiorstw, pozwala to na lepsz ↪a ocen ↪e
strategii dzia lania oraz skutków decyzji inwestycyjnych w d lugim okresie. W przypadku krajów,
dla których eksport surowców jest ważnym źród lem przychodów, trafne prognozy cen s ↪a przydatne
przy szacowaniu przysz lych przychodów budżetowych. W przypadku banków centralnych, prognozy
cen surowców, zw laszcza ropy naftowej, umożliwiaj ↪a usprawnienie polityki monetarnej przez lepsze
przewidywanie przysz lej ścieżki inflacji, PKB czy salda handlowego.

Metod ↪a referencyjn ↪a w prognozowaniu cen surowców jest zazwyczaj prognoza naiwna, zak ladaj ↪aca,
że przysz la cena pozostanie na obecnym poziomie. Okazuje si ↪e, że zbudowanie modeli ekonometrycz-
nych b ↪adź ekonomicznych, które dostarcza lyby prognoz lepszych od prognozy naiwnej jest niezwykle
trudne. W projekcie planujemy poszerzyć obecn ↪a wiedz ↪e i przeprowadzić kompleksowe porównanie
jakości prognoz dla wielu modeli i metod w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można progno-
zować ceny g lównych surowców (ropa naftowa, z loto, miedź) lepiej niż za pomoc ↪a prognozy naiwnej.
Wyniki badań pozwol ↪a na wybranie metod generuj ↪acych trafne prognozy, jak również lepsze zrozu-
mienie dynamiki cen surowców. Warto wspomnieć, że wyniki badań mog ↪a być przydatne w praktyce,
na przyk lad do wsparcia procesów decyzyjnych.
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