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PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW KONIUNKTURY W PRZEMYŚLE
WEDŁUG GUS I IRG SGH*

Główny Urząd Statystyczny (Wydział Ankiet Koniunktury Departamentu 
Przemysłu) prowadzi od czerwca 1992 r. comiesięczne, ankietowe badania 
koniunktury obejmujące przemysł i budownictwo. Ankieta ma nazwę "Ankieta 
Koniunktury Gospodarczej".

Jedno z pytań ankiety GUS (pytanie nr 1) brzmi:
"Ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa jest:
* dobra 1
* zadowalająca 2
* zła 3 "
Pytanie to zadawane jest również w wersji prognostycznej. Diagnoza dotyczy 
najbliższych trzech miesięcy w stosunku do miesiąca, w którym zadawane jest 
pytanie. Zgodnie z powszechnie przyjętą metodą takich badań, oblicza się 
procentowe salda odpowiedzi na pytania o stan i przewidywania ogólnej sytuacji 
gospodarczej przedsiębiorstw.

Z kolei wyliczana jest średnia arytmetyczna sald i tworzony jest wskaźnik 
zwany "wskaźnikiem ogólnego klimatu koniunktury", czyli:

S + P
GUS = -£------ £ , (1)

f 2

gdzie:
S, - saldo stanu dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej w miesiącu t,
P, - saldo przewidywań ogólnej sytuacji gospodarczej na okres <HT, t+3>, 

dokonanych w miesiącu t.
Wartości tego wskaźnika za okres od 01.1993 do 12.1995 spisano w tablicy 1 
obok wartości wskaźnika koniunktury przemysłu liczonego w IRG SGH na bazie 
własnych badań ankietowych według formuły IRG oraz według formuły 
stosowanej w krajach UE. Te ostatnie wskaźniki są liczone według wzorów:

* Skrót opracowania pt. Z aktualnych prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla 
gospodarki polskiej opartymi na danych ankietowych, wykonanego w projekcie badawczym KBN
PI 10 023 06.
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(2)IRG.
_ x, ♦ x,_, + x,_2 + ¥: + y_, +

gdzie:
X h] (dla j  = 0,1,2) - saldo odpowiedzi na pytanie o faktyczny wzrost 

produkcji przemysłu w miesiącu t-j w stosunku do miesiąca t-j-1,
Y(.j (dla j  = 0,1,2) - saldo odpowiedzi na pytanie o przewidywany na 

następne trzy miesiące po miesiącu t-j wzrost produkcji przemysłu w stosunku 
do miesiąca t-j.

Yt -  Zt + V  
UE. = ------ i------ i (3)

gdzie:
Yt jest zmienną opisaną powyżej,
Z, oznacza saldo zmian zapasów wyrobów gotowych w miesiącu t w 

stosunku do miesiąca M ,
Vt oznacza średnią arytmetyczną sald zamówień krajowych i zagranicznych 

na wyroby przemysłu.
Obydwa wskaźniki liczone w IRG (IRG i UE) są często porównywane ze 

sobą oraz ze wskaźnikiem GUS. Czasowy przebieg tych wskaźników 
zilustrowano na rys. 1.

Z rys. 1 wynika, że czasowy przebieg wskaźnika koniunktury według 
według GUS istotnie różni się od przebiegu wskaźników liczonych w IRG, 
oznaczonych tutaj jako IRG oraz UE (te dwa ostatnie wykazują duże 
podobieństwo przebiegu). Można zapytać, jakie są przyczyny niezgodności 
wskaźników GUS i IRG. Wymienimy tu kilka podstawowych, naszym zdaniem, 
przyczyn.

Tablica 1
Wskaźniki koniunktury przemysłu według GUS i IRG

Miesiąc i rok GUS
Wskaźniki liczone w IRG

IRG UE

Styczeń 1993 -10,6 -4 0

Luty 1993 -6,9 -4 -5

Marzec 1993 -6,5 -3 -7
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Kwiecień 1993 -10,5 -3 -13

Maj 1993 -11,3 -6 -13

Czerwiec 1993 -20,3 -10 -14

Lipiec 1993 -8,3 -12 -9

Sierpień 1993 -6,8 -11 -5

Wrzesień 1993 -8,1 -5 3

Październik 1993 -9,8 3 4

Listopad 1993 -12,6 5 2

Grudzień 1993 -12,8 6 3

Styczeń 1994 -3,4 4 1

Luty 1994 -2,8 4 -1

Marzec 1994 0,7 6 7

Kwiecień 1994 1,6 ' 10 5

Maj 1994 -0,8 11 1

Czerwiec 1994 -4,3 9 4

Lipiec 1994 4,7 6 8

Sierpień 1994 6,0 7 12

Wrzesień 1994 9,1 11 17

Październik 1994 5,9 16 16

Listopad 1994 -1,4 17 11

Grudzień 1994 2,6 14 9

Styczeń 1995 10,3 11 10

Luty 1995 5,3 8 5

Marzec 1995 9,2 9 2

Kwiecień 1995 8,5 9 1
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Maj 1995 8,8 8 1

Czerwiec 1995 14,0 5 1

Lipiec 1995 14,4 4 3

Sierpień 1995 15,0 8 17

Wrzesień 1995 13,4 14 17

Październik 1995 8,5 16 12

Listopad 1995 6,1 13 8

Grudzień 1995 5,9 6 9

Źródło: Baza danych IRG SGH, "Badania Koniunktury", GUS, Warszawa, luty 
1996.

1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (GUS) skonstruowany jest na 
podstawie salda odpowiedzi na pytanie o ogólną sytuację gospodarczą 
przedsiębiorstw, podczas gdy wskaźnik koniunktury według IRG skonstruowany 
jest na podstawie salda odpowiedzi dotyczących zmian produkcji przemysłu. 
Zauważmy, że odpowiedzi na pytanie GUS oraz IRG co innego znaczą. Na 
przykład, przedsiębiorstwo może wykazywać oraz przewidywać wzrost 
produkcji, ale jego ogólna sytuacja gospodarcza może być niedobra na skutek 
złej kondycji finansowej. Wskaźnik IRG będzie wtedy pozytywny, a wskaźnik 
GUS niekoniecznie.

2. Wskaźnik GUS konstruowany jest w oparciu o diagnozę i prognozę dokonaną 
w tym samym miesiącu, podczas gdy wskaźnik IRG obliczany jest na podstawie 
diagnozy i prognozy z trzech kolejnych miesięcy. Obydwa te wskaźniki mają 
więc różne cechy dynamicznego ujmowania zjawisk .

3. Wskaźnik GUS dotyczy faktycznego i przewidywanego stanu, natomiast 
wskaźnik IRG (także według formuły UE) jest wskaźnikiem faktycznych i 
przewidywanych zmian stanu.

4. Wskaźnik GUS dotyczy klimatu koniunktury w przemyśle ogółem, podczas 
gdy przedstawiony na tym samym wykresie wskaźnik IRG dotyczy tylko 
przemysłu w obrębie dawnego sektora publicznego.
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R y s . 1  W s k a ź n i k i  k o n i u n k t u r y  p r z e m y s ł u  w e d ł u g  G U S , I R G / U E
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5. Istnieją poważne różnice w procedurze obliczania obu omawianych 
wskaźników, wynikające z przyjętych zasad agragacji danych źródłowych : oba 
źródła rozróżniają inne przedziały zatrudnienia w rozważanych grupach 
wielkości przedsiębiorstw.

6. Różne są zbiory ankietowanych przedsiębiorstw przemysłu, co wynika choćby 
stąd, że GUS otrzymuje co miesiąc ponad 2000 odpowiedzi, a IRG około 1000.

7. Mogą istnieć jeszcze inne przyczyny: np. w zbiorze przedsiębiorstw 
odpowiadających na ankietę IRG istnieje pewna rotacja, podczas gdy 
przedsiębiorstwa wylosowane i wytypowane przez GUS do ankietowego badania 
koniunktury w przemyśle mają prawdopodobnie obowiązek odsyłania ankiety.

Oceniając ogólnie wartość informacyjną tych trzech wskaźników, nie można 
stwierdzić, że jeden z nich lepiej, a inny gorzej opisuje stan czy zmiany w 
koniunkturze polskiego przemysłu. Każdy z tych wskaźników opisuje inne cechy 
kondycji przedsiębiorstw przemysłowych, dzięki czemu generowane przez te 
wskaźniki informacje wzajemnie się uzupełniają.

GENERAL BUSINESS INDICATORS FOR INDUSTRY 
COMPILED BY THE CSO AND BY THE RIED

Summary

This paper compares the performance of the generał business indicators for the 
Polish industry compiled by the Central Statistical Office (CSO) and the 
Research Institute of Economic Development (RIED) in the framework of their 
separate industrial surveys. The RIED’s indicator is calculated in two versions, 
according to its own formula and according to the EU harmonized formula. 
Both versions of the RIED’s indicator differ substantially from the indicator 
published by the CSO, not only in terms of individual values but also in terms 
of the tendencies (direction of change). This is because of the different concepts 
of the generał indicator employed by the two sources and the different coverage 
of their surveys. Neither the CSO indicator nor one of the two versions of the 
RIED indicator can be considered to be better, or morę accurate, than the other. 
The available indicators reflect different aspects of business conditions and they 
should be viewed as complements rather than substitutes.
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