
 

AUTOBUSY    1 

Zbigniew SKROBACKI 

PROGNOZY CEN ROPY 
NA GIE�DZIE W NOWYM JORKU 

Streszczenie 
Celem publikacji jest przedstawienie prognoz jako�ciowych dotycz�cych oceny relacji pomi�dzy 

poda�� a popytem na rynku ropy w najbli�szych latach oraz prognoz ilo�ciowych ceny ropy na gie�-
dzie w Nowym Jorku w 2010 r. Do zbudowania prognoz zastosowano dwie nast�puj�ce metody: zmo-
dyfikowan� metod� scenariuszy u�ytej do tworzenia prognoz jako�ciowych, modelu multiplikatywnego 
do utworzenia prognozy ilo�ciowej. Do zbudowania scenariuszy wykorzystano w�asn� propozycj� 
budowy scenariuszy uproszczonych z wykorzystaniem podstaw teorii decyzji i rachunku prawdopodo-
bie�stwa. Prognoza ilo�ciowa jest oparta na modelu multiplikatywnym i powsta�a jako efekt zastoso-
wania standardowych metod statystyki matematycznej w analizie szeregu czasowego. Wykonanie pro-
gnoz zosta�o poprzedzone analiz� literatury w celu opisania zjawisk i procesów obecnie wyst�puj�-
cych na rynku paliw.  

WPROWADZENIE 
Zdecydowana wi�kszo�� �rodków transportu l�dowego i ca�y transport wodny i lotniczy 

jest zasilany paliwami produkowanymi z ropy. Intensywny rozwój gospodarczy wi�kszo�ci 
krajów, a w tym rozwój transportu spowodowa�, �e rola ropy jako produktu strategicznego 
umacnia�a si� przez ca�y miniony XX wiek. Z aktualnych bada� zasobów ropy w �wiecie wy-
nika, �e obecnie ludzko�� wydoby�a ju� oko�o 50% ca�kowitych zasobów ropy w skorupie 
ziemskiej. Obecnie szacuje si�, �e zasoby ropy naftowej w �wiecie wynosz� ok. 171 mld ton, 
w tym kraje OPEC posiadaj� ok. 130 mld ton co stanowi 76 % [12]. Zdecydowana wi�kszo�� 
odkry� du�ych z�ó� ropy zosta�a wykonana w latach 40., 60. i 70. XX wieku. Na rys. 1 poka-
zano w postaci wykresu s�upkowego histori� i wielko�� odkry�. Na wykresie przesz�e odkry-
cia ropy s� zaprezentowane w postaci czerwonych s�upków, za� przewidywane zasoby przy-
sz�ych odkry� w postaci zielonych s�upków. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku i obec-
nie nast�puje ci�g�y spadek odkry� du�ych zasobów ropy pomimo stosowania coraz bardziej 
zaawansowanych technik bada� geofizycznych. Zauwa�a si� wzrostow� tendencj� odkry� 
coraz wi�kszej liczby ma�ych z�ó�, co krótkookresowo poprawia sytuacj� na rynku ropy. Na 
analizowanym rysunku poziom wydobycia ropy jest przedstawiony za pomoc� krzywej, która 
obecnie wykazuje jeszcze niewielk� tendencj� wzrostow�. Wed�ug danych publikowanych 
przez British Petroleum [12] w 2008 r. �wiatowa produkcja ropy osi�gn��a warto�� 
3,9·109 ton/rok (ok. 81,8 mln bary�ek/doba). Informacj� o wzro�cie wydobycia w ostatnich 
trzech dekadach przedstawiono w tabeli 1. Wyczerpywanie si� naturalnych zasobów ropy 
musi powodowa� wzrost cen ropy i cen paliw produkowanych na bazie ropy. 
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Rys. 1. Odkrycia zasobów ropy i jej wydobycie w miliardach bary�ek rocznie (skala po prawej 

stronie wykresu) [14] 

Tabela 1. �wiatowe wydobycie ropy [12] 
Rok 1980 1990 2000 2008 

[mln bary�ek /doba] 62,9 65,5 74,8 81,8 
[mld ton/rok] 2,9 3,2 3,6 3,9 

Analizuj�c koszty wydobycia nale�y zwróci� uwag� na wyst�powanie trzech niekorzyst-
nych tendencji [7]: 
1. Nowe z�o�a odkrywane s� w trudno dost�pnych regionach, np. u brzegów Brazylii ropa 

znajduje si� 3-4 km pod dnem g��bokiego na ponad 2 km Oceanu Atlantyckiego; odkry-
wane zasobne z�o�a w Arktyce b�dzie mo�na eksploatowa� mo�e za kilkadziesi�t lat dzi�-
ki zmianom klimatu. 

2. Wyra	nie rosn� koszty eksploatacji tradycyjnych z�ó�, o czym �wiadczy zmiana wspó�-
czynnika EROEI – Energy Returned on Energy Invested. Wspó�czynnik informuje 
o zwrocie energii uzyskanej wobec energii zainwestowanej. Przyk�adowo 100 lat temu 
w Teksasie EROEI wynosi�o 100, za� obecnie w USA wynosi 3. Dla porównania aktual-
nie w Arabii Saudyjskiej EROEI wynosi 10 [13]. Wzrost kosztów wynika z rosn�cego 
wydobycia tzw. „ci��kiej ropy” o du�ej g�sto�ci oraz zanieczyszczonej zwi�zkami siarki. 
Zmusza to producentów modernizacji lub budowy nowych rafinerii, bowiem dawne nie s� 
w stanie przerabia� zasiarczonej ropy. 

3. Wysoki koszt pozyskiwania ropy z nowych 	róde� – g�ównie z piasków ropono�nych 
i �upków bitumicznych. Dla wielu z�ó� koszty przewy�szaj� ewentualne przychody. 
Przyjmuje si�, �e dla piasków ropono�nych i �upków bitumicznych wspó�czynnik EROEI 
zawiera si� w przedziale od 1 do 3. 
Powy�sze rozwa�ania nale�y poszerzy� o informacje dotycz�ce kszta�towania si� potrzeb 

na rop� w �wiecie. Z danych przedstawionych na wykresie (rys. 2) wynika, �e do 2011 roku 
potrzeby gospodarki �wiatowej b�d� pokrywane dostawami ropy. Jedynie w 2007 roku poda� 
by�a niewystarczaj�ca. Je�eli uwzgl�dni si� prognozy gospodarcze dla �wiata, przy za�o�eniu 
�redniego tempa wzrostu potrzeb na rop� oko�o 1,6 % rok do roku, to od 2012 roku ropy nie 
wystarczy dla wszystkich i ujawni si� zjawisko „Oil Gap” – ró�nica pomi�dzy popytem 
a poda�� ropy.  
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Rys. 2. Poda� i popyt na rop� w tysi�cach bary�ek dziennie [15]  

Je�li nie zmaleje odpowiednio popyt na produkty ropopochodne to warto�� „Oil Gap” b�-
dzie w czasie systematycznie ros�a, co musi wywo�ywa� ci�g�y wzrost ceny ropy.  

W artykule podj�to prób� przedstawienia w�asnych prognoz jako�ciowych i ilo�ciowych. 
Prognozy jako�ciowe dotycz� okre�lenia prawdopodobie�stwa wyst�pienia zjawiska „Oil 
Gap” w 2010 r. i w nast�pnych latach. Prognozy ilo�ciowe dotycz� ceny ropy na gie�dzie 
w Nowym Jorku w 2010 r. 

1. METODYKA BADA� 

1.1. Metodyka budowania prognozy jako	ciowej w postaci scenariuszy 
Scenariusze s� wariantow� odpowiedzi� na pytanie „co si� stanie, je�eli …?”. Tworzy si� 

je dla konkretnych sytuacji, opieraj�c si� g�ównie na technikach heurystycznych, uwzgl�dnia-
j�c jakie zmiany mog� wyst�pi� w funkcji czasu. Opieraj�c si� na publikacjach [2, 4, 5, 6, 8, 9] 
opracowano w�asn� metodyk� tworzenia uproszczonych scenariuszy, która zosta�a szczegó-
�owo opisana w pracy [7].  

Celem scenariuszy jest utworzenie dwóch prognoz jako�ciowych; pierwsz� na rok 2010, 
drug� na cztery nast�pne lata. Prognozy maj� da� odpowiedzi na pytania: czy powstanie na 
�wiatowym rynku ropy trwa�e zjawisko niezaspokojonego popytu przez poda� („Oil Gap”) 
i jakie b�d� rozmiary tego zjawiska?. Metodyka tworzenia scenariuszy jest modyfikacj� stan-
dardowych metodyk poprzez wykorzystanie podstaw teorii decyzji uwzgl�dniaj�cej niepew-
no�� i ryzyko [4, 8]. W teorii decyzji proponuje si� badanie wszystkich mo�liwo�ci ��cznego 
wyst�powania stanów oraz badanie konsekwencji ich równoczesnego wyst�pienia. Wymaga-
ne jest przyj�cie oszacowa� prawdopodobie�stw subiektywnych wyst�pienia ka�dego stanu 
w przysz�o�ci. Rachunek prawdopodobie�stwa pozwala obliczy� warto�ci prawdopodo-
bie�stw wyst�pienia okre�lonych wcze�niej konsekwencji, nazywanych w teorii decyzji war-
to�ciami funkcji korzy�ci. 

Dla analizowanego przedmiotu bada� za�o�ono mo�liwo�� wyst�pienia dwóch stanów 
popytu i dwóch stanów poda�y ropy. Zidentyfikowano nast�puj�ce stany:  
– (PD1) poda� ropy na wysokim poziomie, 
– (PD2) poda� ropy malej�ca,  
– (PP1) wzrost popytu w gospodarce �wiatowej,  
– (PP2) popyt zbli�ony do sta�ego. 
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Funkcj� korzy�ci pe�ni ocena jako�ciowa mo�liwo�ci wyst�pienia zjawiska przewagi po-
pytu na rynku ropy nad przewidywan� poda��, nazywanym jako „Oil Gap”. W celu utworze-
nia alternatywnych scenariuszy postanowiono zbada� mo�liwo�ci i efekty wyst�pienia rów-
noczesnego stanów popytu i poda�y ropy. Za�o�ono, �e zarówno stany popytu oraz stany po-
da�y wyczerpuj� przestrze� zdarze� oraz wyst�pienie jednego stanu popytu wyklucza wyst�-
pienie drugiego i podobnie jest dla stanów poda�y. Uzyskano nast�puj�ce cztery wzajemnie 
wykluczaj�ce si� zestawy równoczesnego wyst�pienia odpowiednich stanów popytu i poda�y, 
którym przypisano oczekiwan� warto�� funkcji korzy�ci w postaci mo�liwo�ci wyst�pienia 
zjawiska „Oil Gap” (tab. 2). 

Je�eli w danej analizie za�o�y si�, �e wyst�pienie ka�dego stanu poda�y w stosunku do 
ka�dego stanu popytu jest zdarzeniem niewykluczaj�cym i w sensie matematycznym nieza-
le�nym to prawdopodobie�stwo wyst�pienia równocze�nie danego stanu poda�y i popytu jest 
obliczane jako iloczyn prawdopodobie�stw wyst�pienia pierwszego i drugiego stanu. Wed�ug 
tej s�ownej formu�y prawa mno�enia zdarze� niezale�nych wyznaczono prawdopodobie�stwa 
mo�liwo�ci wyst�pienia zjawiska „Oil Gap” z uwzgl�dnieniem skali tego zjawiska. Z powodu 
wyst�powania ró�nych opinii o przysz�o�ci rynku paliw postanowiono przeprowadzi� obli-
czenia dla dwóch wariantów oszacowa� prawdopodobie�stw subiektywnych wyst�pienia sta-
nów popytu.  

Wariant pierwszy preferuje wyst�pienie stanu (PP2) jako bardziej prawdopodobnego. 
Dlatego przyj�to nast�puj�ce warto�ci prawdopodobie�stw P(1)(PP2) = 0,7; P(1)(PP1) = 0,3. S� 
przes�anki, �eby wyniki oblicze� dla tego wariantu przyj�� dla roku 2010. 

W drugim wariancie przyj�to za�o�enie o wyra	nym wzro�cie zapotrzebowania na pro-
dukty ropopochodne w latach 2011-2012. Dlatego dla wariantu drugiego przyj�to, �e praw-
dopodobie�stwa wyst�pienia stanów popytu wynosz� P(2)(PP1) = 0,7 za� P(2)(PP2) = 0,3.  

Za�o�ono, �e warto�ci prawdopodobie�stw wyst�pienia stanów poda�y s� takie same dla 
obu wariantów i opieraj� si� na raporcie g�ównego ekonomisty Mi�dzynarodowej Agencji 
Energetycznej (MAE) Fatih-a Birol-a [14], �e ju� osi�gni�to maksymalne wydobycie, za� 
zasoby wi�kszo�ci z�ó� s� przeszacowane, a wi�c nale�y oczekiwa� tendencji narastaj�cego 
spadku wydobycia ropy.  

Tabela 2. Przewidywania wyst�pienia zjawiska „Oil Gap” w latach 2010-2014  
 POPYT

PP1 rosn�cy 
P(1)(PP1) = 0,3; 
P(2)(PP1) = 0,7 

PP2 sta�y 
P(1)(PP2) = 0,7; 
P(2)(PP2) = 0,3 

PO
D

A

 

PD1 wysoka P(PD1) = 0,4 W 2010 r. brak „Oil Gap” W 2010 r. brak „Oil Gap” 
W latach 2011-2014 pojawienie si� 
„Oil Gap”

W latach 2011-2014 brak „Oil 
Gap”

PD2 malej�ca P(PD2) = 0,6 W 2010 r. pojawienie si� „Oil Gap” W 2010 r. brak „Oil Gap” 
W latach 2011-2014 znaczny wzrost 
niedoboru ropy

W latach 2011-2014 pojawienie si� 
„Oil Gap”


ród�o: opracowanie w�asne 

Podane w tabeli warto�ci prawdopodobie�stw dla popytu odnosz�ce si� do wariantu 
pierwszego s� oznaczone indeksem górnym (1), za� odnosz�ce si� do wariantu drugiego s� 
oznaczone indeksem górnym (2). Oszacowania warto�ci prawdopodobie�stw wynikaj� 
z informacji zawartych g�ównie w opisie stanu faktycznego na podstawie analizowanych 	ró-
de� [10, 12, 14, 15]. Wyniki zastosowania powy�szej metodyki przedstawiono w p. 3 niniej-
szej publikacji. 
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1.2. Metodyka budowania prognozy ilo	ciowej na podstawie modelu 
multiplikatywnego 

Przyj�to, �e s� merytoryczne przes�anki, �e warto�ci ceny ropy lub innych paliw mo�na 
przedstawi� w postaci szeregu czasowego i utworzy� model matematyczny, w którym teore-
tyczna cena ropy lub danego paliwa � jest iloczynem warto�ci funkcji trendu tm 
i wspó�czynników zmian sezonowych s , zmian cyklicznych c i zmian nieregularnych l. 
Oznacza to, �e mo�na w dalszych rozwa�aniach korzysta� z modelu szeregu czasowego 
w wersji multiplikatywnej. Tak rozumiany model mo�na przedstawi� w postaci: 
 

�t = tmt � st � ct � lt      (1) 
 

gdzie: 
� - ocena szeregu czasowego, 
tm - funkcja trendu, 
s - wspó�czynnik zmian sezonowych, 
c - wspó�czynnik zmian cyklicznych, 
l - wspó�czynnik zmian losowych,  
t - okres lub moment czasu. 

Funkcja trendu tmt jest wyra�ona w jednostkach naturalnych, identycznych jak warto�ci 
oryginalnego szereg czasowego. Pozosta�e sk�adowe modelu s� wielko�ciami pozbawionymi 
miana. Je�eli który� z nich nie wyst�puje to nale�y przypisa� mu warto�� 1. 

Do otrzymania modelu multiplikatywnego zastosowano metodyk� opisan� przez Aczel-a [1]. 
Wymaga ona identyfikacji ka�dej sk�adowej modelu. 

Pierwsz� czynno�ci� jest poszukiwanie postaci funkcji trendu. W tym celu dane 	ród�owe 
przedstawia si� w postaci szeregu czasowego �redniej kwartalnej, oraz szeregu czasowego 
�redniej ruchomej (rys. 4). Analiza wykresu szeregu czasowego mo�e by� pomocna w wybo-
rze postaci funkcji trendu. Wed�ug Dittmanna (s. 81 [3]) cyt. „Przy wyborze postaci funkcji 
trendu zawsze powinny by� brane pod uwag� przes�anki empiryczne i dedukcyjne, przy czym 
przy bardziej z�o�onych postaciach analitycznych tych funkcji powinny przewa�a� przes�anki 
dedukcyjne, a przy mniej z�o�onych - przes�anki empiryczne. Chodzi o to, by wybór bardziej 
z�o�onej funkcji nie tylko by� wynikiem sugestywnej oceny wzrokowej wykresu czasowego 
zmiennej, lecz wyp�ywa� tak�e z g��bszych, merytorycznych przes�anek”.  

W modelu multiplikatywnym przyjmuje si�, �e warto�ci �redniej ruchomej w funkcji cza-
su nie zawieraj� waha� sezonowych i losowych. Oznacza to, �e �rednia ruchoma jest iloczy-
nem trendu i wspó�czynnika zmian cyklicznych [1]: 
 

MAt = tmt · ct       (2) 
 

gdzie: oznaczenia jak we wzorze (1) i w tek�cie powy�ej. 
Zale�no�� (2) po przekszta�ceniu przy danych �redniej ruchomej MAt pozwala wyznaczy� 

szereg czasowy dla wspó�czynnika zmian cyklicznych c. 
Ostatnim dzia�aniem metodyki proponowanej przez Aczel-a jest wyznaczenie indeksów 

sezonowych (mo�na nie analizowa� zmienno�ci losowej). W niniejszej publikacji pomini�to 
szczegó�owy opis metodyki identyfikacji zmienno�ci sezonowej i losowej poniewa� jest do-
k�adnie podana w literaturze [1]. 

Otrzymany model matematyczny w postaci równania (1) bez sk�adowej losowej mo�e 
by� wykorzystany do wykonania prognozy lub wielu prognoz. W tym celu nale�y wyznaczy� 
prognozy ka�dego regularnego sk�adnika modelu multiplikatywnego. Prognoza badanej cechy 
jest iloczynem prognoz sk�adowych modelu. atwo jest wyznaczy� prognoz� dla trendu, po-
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niewa� wystarczy podstawi� odpowiedni� warto�� czasu w równaniu trendu. Zak�adamy, �e 
wspó�czynniki zmienno�ci sezonowej dla kolejnych sezonów maj� sta�e warto�ci, co pozwala 
�atwo wykona� stosowne podstawienie w równaniu prognozy (3). 
 

yp
t = tmp

t � sp
t � cp

t     (3) 
gdzie: 

yp - prognoza badanej cechy, 
tmp - prognoza funkcji trendu, 
sp - prognoza wspó�czynnika zmian sezonowych, 
cp

 - prognoza wspó�czynnika zmian cyklicznych, 
t - okres lub moment czasu. 

Wykonanie prognozy dla zmian cyklicznych, niesezonowych mo�e by� trudne, poniewa� 
sk�adowa cykliczna nie ma sta�ego okresu i mo�e mie� zmienn� warto�� amplitudy. Wed�ug 
literatury (s. 640 [1]) cyt. „... na podstawie przebiegu warto�ci sk�adowej cyklicznej próbuje-
my odgadn�� jej warto�� w punkcie prognozy …”. Ta cz��� zalece� metodycznych jest naj-
trudniejsza w zastosowaniu i mo�e w ocenie prognozy powodowa� najwi�ksze w�tpliwo�ci 
co do jako�ci prognozy. Równocze�nie przewidywania warto�ci wspó�czynnika zmian cy-
klicznych jest szans� dla prognosty, aby uwzgl�dnia� inne informacje ilo�ciowe i jako�ciowe 
o zjawiskach i procesach w przysz�o�ci, które wp�ywaj� na rynek paliw ropopochodnych.  

2. ANALIZA DANYCH I MODEL MULTIPLIKATYWNY DLA CEN 
ROPY NA GIE�DZIE W NOWYM JORKU 
Stany Zjednoczone s� najwi�kszym konsumentem ropy w �wiecie, za� notowania ceny 

ropy na gie�dzie w Nowym Jorku determinuj� w znacznym stopniu ceny ropy na �wiecie. 
Wykorzystuj�c serwis internetowy [11] dokonano odczytu notowa� �redniej dobowej ceny 
ropy na wymienionej gie�dzie w okresie pa	dziernik 2004 – marzec 2010. Na podstawie tych 
danych policzono �rednie miesi�czne oraz �rednie kwartalne ceny ropy na gie�dzie. Na rys. 3 
przedstawiono przyk�ad danych oryginalnych, za� na rys. 4 przedstawiono szereg czasowy 
�rednich kwartalnych cen ropy oraz szereg wyg�adzony za pomoc� �redniej ruchomej.  
 

 
Rys. 3. Przyk�ad notowa� ceny ropy naftowej na gie�dzie w Nowym Jorku [USD/bary�ka] [11] 
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Rys. 4. Ceny ropy naftowej na gie�dzie w Nowym Jorku [USD/bary�ka] jako 	rednie kwartalne, 

oraz wyg�adzone wraz z trendem  


ród�o: obliczenia w�asne 

Zaproponowana w p. 1 metodyka pozwoli�a w okresie 22 kwarta�ów na identyfikacj� 
funkcji trendu, wspó�czynnika zmian sezonowych i wspó�czynnika zmian cyklicznych 
(rys. 5). Przyj�to liniow� posta� funkcji trendu, która po estymacji parametrów utworzy�a 
nast�puj�ce równanie: 
 

tm = 1,4247t + 55,72  (t = 1, 2, …, 22)    4) 
 

Nast�pnie obliczono warto�ci wspó�czynnika zmian sezonowych, który dla kolejnych se-
zonów przyjmuje nast�puj�ce warto�ci: dla zimy s = 0,90; dla wiosny s = 1,06; dla lata 
s = 1,10; dla jesieni s = 0,94. Uzyskane wyniki oblicze� s� wystarczaj�ce do wykorzystania 
modelu multiplikatywnego do wykonania prognozy.  

3. WYNIKI PROGNOZY JAKO�CIOWEJ 
Dla wariantu pierwszego, w którym za�o�ono, �e w roku 2010 bardziej prawdopodobne 

jest wyst�pienie popytu na poziomie niezmienionym – obliczono, �e zdarzenie „brak zjawiska 
Oil Gap” prawie na pewno zajdzie. Prawdopodobie�stwo zdarzenia brak „Oil Gap” wynosi 
0,82, za� prawdopodobie�stwo przeciwnego zdarzenia, czyli pojawienie si� zjawiska „Oil 
Gap” wynosi 0,18. Analogiczne obliczenia dla okresu 2011-2014 (wariant drugi) pozwalaj� 
wyznaczy� nast�puj�ce prawdopodobie�stwa: P{brak „Oil Gap”} = 0,12; P{ pojawienie si� 
„Oil Gap”} = 0,46; P{ znaczny wzrost niedoboru ropy} = 0,42. 

y = 1,4247x + 55,722 dla danych �r. ruchomej
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Rys. 5. Wspó�czynnik zmian cyklicznych w modelu multiplikatywnym cen ropy na gie�dzie 

w Nowym Jorku  


ród�o: obliczenia w�asne 

4. WYNIKI PROGNOZY ILO�CIOWEJ 
Po wykonaniu prognoz w postaci scenariuszy, na podstawie których uzyskuje si� infor-

macje g�ównie o charakterze jako�ciowym proponuj� si� wykonanie prognozy ilo�ciowej 
krótkoterminowej opartej o prezentowany w punkcie 1.2 niniejszej publikacji model matema-
tyczny. 

Aby uzyska� prognoz� szeregu o postaci modelu danym równaniem (3) nale�y wyzna-
czy� oddzielne prognozy w zadanych kwarta�ach, poza obszarem danych 	ród�owych, dla 
sk�adników „nielosowych” modelu tzn. dla trendu tm, dla indeksu sezonowego s i dla wspó�-
czynnika zmian cyklicznych c. Ko�cowa prognoza ceny ropy jest iloczynem prognoz po-
szczególnych sk�adników modelu.  

Nale�y zwróci� uwag� na rozbie�no�� okresów dla danych 	ród�owych ceny ropy kwar-
talnej obliczonej na podstawie danych pozyskanych z Internetu, które obejmuj� kwarta�y 1, 2, 
…, 22 (zima 2010) i dla danych w modelu multiplikatywnym, które dotycz� kwarta�ów: 3, …, 
20 (lato 2009). Rozbie�no�� ta wynika z przyj�tej metodyki liczenia �redniej ruchomej, w 
której „traci si�” dwie pierwsze i dwie ostatnie dane. Dlatego wykorzystuj�c model multipli-
katywny do prognozowania mo�na przyj��, �e kwarta�y 21 (jesie� 2009) i 22 (zima 2010) s� 
obj�te prognoz�. W prognozowaniu [2] wykorzystuje si� wspólny przedzia� czasu dla danych 
	ród�owych i dla warto�ci prognozowanych do sprawdzenia dok�adno�ci prognozy z wyko-
rzystaniem metod oceny b��du ex post. W tym przypadku post�piono inaczej wykorzystuj�c 
dane 	ród�owe z kwarta�ów 19 i 20 do obliczenia warto�ci wspó�czynnika zmian cyklicznych 
dla tych kwarta�ów. 

Przy za�o�eniu, �e chcemy uzyska� prognoz� krótkoterminow� o horyzoncie czasowym 
wynosz�cym pó�tora roku (sze�ciokwartaln�) nale�y wykona� nast�puj�ce dzia�ania: 

a) obliczy� warto�ci trendu dla kwarta�ów obj�tych prognoz�, 
b) obliczy� warto�ci wspó�czynnika zmian cyklicznych na podstawie znanych danych 

	ród�owych dla kwarta�ów 21 i 22 wykorzystuj�c przekszta�cony wzór (1) gdzie za-
miast oceny szeregu czasowego � nale�y wstawi� dane 	ród�owe, oraz przyj��, �e war-
to�� wspó�czynnika zmian nieregularnych (losowych) l wynosi 1. 

c) wyznaczy� warto�ci wspó�czynnika zmian cyklicznych dla nast�pnych kwarta�ów ob-
j�tych prognoz� próbuj�c „przewidzie�” warto�ci na podstawie przebiegu badanej 
funkcji przedstawionej na wykresie (rys. 5).  
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Przewidywania warto�ci wspó�czynnika zmian cyklicznych jest szans� dla prognosty, aby 
uwzgl�dnia� inne informacje ilo�ciowe i jako�ciowe o zjawiskach i procesach w przysz�o�ci, 
które wp�ywaj� na rynek paliw ropopochodnych. Proponuje si� wykorzystanie informacji 
z wykonanych scenariuszy do oszacowania prognozowanych warto�ci wspó�czynnika zmian 
cyklicznych dla kwarta�ów oznaczonych liczbami: 23, 24, 25. Istotne jest równoczesne 
uwzgl�dnianie wniosków, które s� wynikiem wcze�niejszej analizy przebiegu wspó�czynnika 
zmian cyklicznych w funkcji czasu c = f(t). Dla analizowanego przypadku przyj�to nast�pu-
j�ce oceny przebiegu wyznaczonej funkcji c = f(t) dla danych 	ród�owych w przedziale czasu 
t = 3, 4, .., 20 (rys. 5): 
– w funkcji czasu amplituda i okres zmian wspó�czynnika wzrastaj� dynamicznie, co mog�o 

by� efektem zapocz�tkowanym mniejsz� poda�� od popytu w roku 2007 (rys. 2); maksy-
malna warto�� amplitudy wspó�czynnika wyznaczonego dla danych 	ród�owych w kwar-
ta�ach 14 i 15 wynosi�a oko�o 0,35,  

– w kwarta�ach 10 – 14, które nale�� do 2007 roku i pocz�tku 2008, gdy cena ropy inten-
sywnie ros�a to wspó�czynnik zmian cyklicznych wzrasta� od 0,05 do oko�o 0,15/kwarta�,  

– w kwarta�ach od 15 do 19 gdy na gie�dzie cena ropy mala�a to przyrost warto�ci wspó�-
czynnika wynosi� oko�o -0,2/kwarta�.  
po du�ym spadku cena ropy „musia�a odrabia� straty” ale z nieznan� tendencj� wzrosto-

w�. 
Na podstawie powy�szych ocen z uwzgl�dnieniem zarówno wniosku ze scenariuszy dla 

2010 o du�ym prawdopodobie�stwie pe�nego pokrycia przez producentów zapotrzebowania 
na rop� i prezentowanych opinii ekspertów o przewidywanej w gospodarce �wiatowej ten-
dencji powolnego wychodzenia z kryzysu przyj�to za�o�enie:  

w nast�pnych kwarta�ach przyrosty wspó�czynnika b�d� stopniowo zmniejsza� swoje 
warto�ci od 1,0/kwarta� do 0,04/kwarta�. 

W wyniku realizacji tego za�o�enia powsta�a prognoza warto�ci wspó�czynnika zmian 
cyklicznych, któr� zaprezentowano na wykresie (rys. 6).  

Po obliczeniu trendu dla kwarta�ów obj�tych prognoz� (kwarta�y 21 -25) i odpowiednim 
dobraniu warto�ci wska	nika sezonowo�ci oraz po uwzgl�dnieniu prognozy wspó�czynnika 
zmian cyklicznych wykonano obliczenia wed�ug zale�no�ci (3) prognozowanych warto�ci cen 
ropy na gie�dzie w Nowym Jorku. Prognoza cen przedstawiona na rysunku 7 nie uwzgl�dnia 
wp�ywu zak�óce� losowych. 

 
Rys. 6. Prognoza (w kolorze czerwonym) wspó�czynnika zmian cyklicznych w modelu multipli-

katywnym cen ropy na gie�dzie w Nowym Jorku  


ród�o: obliczenia w�asne 
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Rys. 7. Prognoza (w kolorze niebieskim - pogrubiona) cen ropy na gie�dzie w Nowym Jorku 


ród�o: Obliczenia w�asne 

WNIOSKI KO�COWE 
1. Zaprezentowano propozycj� w�asnej metodyki tworzenia uproszczonych scenariuszy, 

umo�liwiaj�cych wnioskowanie z zastosowaniem rachunku prawdopodobie�stwa. 
W wyniku przeprowadzonych analiz, prognozuje si�, �e w roku 2010 utrzymane zostanie 
wydobycie na poziomie poprzedniego roku, które zaspokoi potrzeby. Uznaje si�, �e aktu-
alne wydobycie jest zbli�one do maksymalnego. Prawdopodobnie w nast�pnych latach 
ujawni� si� niedobory ropy w stosunku do rosn�cych potrzeb gospodarki �wiatowej.  

2. Przedstawiono zastosowanie modelu multiplikatywnego do krótkookresowego prognozo-
wania ceny ropy na gie�dzie w Nowym Jorku. Z prognozy wynika, �e w okresie zima 
2010 – jesie� 2010 cena na gie�dzie b�dzie ros�a od poziomu 80 USD/bary�ka a� do oko�o 
110 USD/bary�ka. 

3. Je�eli w najbli�szej dekadzie zrealizuj� si� pesymistyczne prognozy o coraz wi�kszych 
niedoborach ropy, to z analizy w�asnej dost�pnych 	róde� wynika, �e w Ameryce Pó�noc-
nej i w Europie, substytutem ropy w transporcie mo�e sta� si� gaz ziemny wydobywany 
ze ska� �upkowych.  
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THE FORECASTS FOR THE OIL PRICES 
ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE  

Abstract 
This paper’s objective is to present the qualitative forecast regarding the assessment of the rela-

tion between the supply and demand on the oil market in the next few years as well as the quantitative 
forecast for the oil prices on the New York Stock Exchange in 2010. The analysis focuses on the appli-
cation of the scenario method used to develop qualitative forecasts. In order to develop scenarios, the 
author’s own method of simplified scenario construction using the basics of decision theory and the 
calculus of probability was applied . The quantitative forecast is based on the multiplicative model 
and it was created as a result of the application of standard methods of the analysis of time series. 
Forecasting was preceded by the analysis of present and historical phenomena and processes on the 
oil market. 
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