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macro.nomics.world 

http://db.nomics.world www.dynare.org    wyniki badań  

Pobierz dane  Oprogramowanie makroekonomicznych 

Zapewnia bezpłatne i najnowocześniejsze narzędzia 
do analiz makroekonomicznych 

http://db.nomics.world/
http://www.dynare.org/


db.nomics.world 

DB.nomics to bezpłatna platforma do publicznego udostępniania  
krajowych i międzynarodowych danych makroekonomicznych.  

Strona ta zawiera informacje na temat pobierania danych z tej bazy. 

DB.nomics udostępnia dane poprzez interfejs strony internetowej  
lub bezpośrednio z oprogramowania ekonometryczno-statystycznego. 



db.nomics.world 
Dostawcy – 63 providers 

WTO, OECD, IMF, UNDATA, UNCTAD, ILO, GGDC, BIS, AMECO, CEPII,  

Eurostat, ECB, NBB, DARES, DREES, INSEE, pole-emploi, BUBA, DESTATIS, 

ELSTAT, CSO, ISTAT, STATPOL, INEPT, ROSSTAT, INE-SPAIN, SCB, SECO,  

TCMB, BOE, LBMA, ONS, BEA, BLS, CBO, EIA, FED, FHFA, ISM, NAR,  

SCSMICH, INDEC, BCB, STATCAN, INEGI, NBS, SAFE, BOJ, ESRI, METI,  

STATJP, BI, SAMA, AFDB, SAIS-CARI, SARB, BCEAO, RBA,  

21,675 baz danych z 718,326,768 szeregami czasowymi 

od 10 kwietnia 2020 roku dostęp do JHU (Johns Hopkins University)  



Oprogramowanie: STATA, Dynare, R, Python, Julia oraz GRETL 
posiadają narzędzia automatycznego pobierania danych  

z repozytorium DB.nomics  

Dostęp do baz danych odbywa się za pomocą jednolitej składni: 

Identifier: Provider / Database / Series 

Identifier: STATPOL/QBOP/QBOP-10  

Identifier: Eurostat/isoc_sks_itspt/A.PC_EMP.PL 

Identifier: JHU/confirmed/POL 

Provider:  JHU     (Johns Hopkins University) 

Dataset: confirmed  (Confirmed cases global) 

Series: POL (Poland) 



      Dane źródłowe dostępne są na stronie: 

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 

Struktura danych o COVID - 19 

Provider:  JHU     (Johns Hopkins University) 

Dataset: confirmed (Confirmed cases global) 

Dataset: deaths (Deaths global) 

Dataset: recovered (Recovered global) 

Series: 282 kraje – prowincje (skrót – 3 literowy 

zgodny z ISO 3166-1 alfa-3) 

Dane dzienne od 22-01-2020 roku, z codzienną aktualizacja bazy 

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19


Oprogramowanie GRETL dla wersji 

- 2019a (24-01-2019)
- 2019b (21-05-2019)

posiada pakiet funkcji  “dbnomics.gfn”,  
który pozwala pobrać dane z dowolnej bazy za pomocą: 

1. interfejsu graficznego
lub 

2. języka skryptowego



Wybór dostawcy – 87roviders 



Wybór bazy danych spośród 3 baz JHU 

Wybrana baza zawiera 
262 szeregów czasowych dla danych dziennych od 22-01-2020 roku 



Pełna specyfikacja wybranego szeregu czasowego  

Nazwa i opis szeregu czasowego w oprogramowaniu GRETL 



Indywidualny pobór pojedynczych szeregów   –   przykładowy skrypt



Automatyczny pobór wszystkich szeregów z 3 baz (772 szeregi) 
zachorowania, zgony i wyzdrowienia 

Czas pobierania: ~120 sek. 



Automatyczny pobór danych i budowa modeli ARIMA(1,2,0) 

Pobór danych dla wybranych krajów poprzez wskazanie listy skrótów 

wraz z automatyczną estymacją ARIMA(1,2,0) 



Ikony sesji zawierają oszacowane modele ARIMA(1,2,0) 

Pobór danych i estymacja 

130 modeli ARIMA – 65 sek. 



Praca w oprogramowaniu GRETL 

Pliki przykładów skryptów poboru danych i analiz znajdują się

http://www.kufel.torun.pl/covid_dbnomics.zip 

Zapraszam także na stronę internetową 
http://db.nomics.world  

http://www.kufel.torun.pl/covid_dbnomics.zip
http://db.nomics.world/


Dziękujemy za uwagę 

Pytania kierować:  tadeusz.kufel@umk.pl 
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