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ZŁOŻONE WSKAŹNIKI KONIUNKTURY DLA GOSPODARKI 
POLSKIEJ OPARTE NA WYNIKACH BADAŃ ANKIETOWYCH*

1. Wstęp

Przydatność danych pochodzących z badań ankietowych w systemach 
monitorowania koniunktury gospodarczej została szeroko naświetlona w wielu 
analizach teoretycznych i empirycznych. Wykazały one, że opinie podmiotów 
gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych itp.) na temat ich 
własnej sytuacji ekonomicznej oraz ogólnej sytuacji w danej gałęzi, sektorze i 
całej gospodarce, są wartościowym źródłem informacji o rzeczywistych 
tendencjach koniunktury. Na płaszczyźnie teoretycznej koncepcja racjonalnych 
oczekiwań wyjaśnia zależność między rzeczywistymi zmianami zachodzącymi 
w gospodarce a ich odbiciem w opiniach i zachowaniach ludzi. Na 
płaszczyźnie empirycznej analiza wyprzedzeń i opóźnień między różnymi 
zmiennymi mikro- i makroekonomicznymi potwierdziła przydatność 
diagnostyczno-prognostyczną takich wskaźników jakościowych jak planowane 
inwestycje, zmiany portfela zamówień i stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnej przedsiębiorstw czy zamiary konsumentów dotyczące większych 
zakupów. Stąd też wyniki badań ankietowych są szeroko wykorzystywane w 
ocenach i prognozach koniunktury na poszczególnych rynkach i w całej 
gospodarce.

Co najmniej kilka instytucji w Polsce prowadzi regularne badania 
ankietowe mające na celu ocenę aktualnej i przewidywanej sytuacji 
gospodarczej w różnych sektorach i gałęziach, a także zbieranie opinii na 
temat ogólnego stanu gospodarki. Źródła te dostarczają wielu informacji o 
różnych aspektach aktywności gospodarczej i publikują wskaźniki ukazujące 
ogólne tendencje koniunktury w danym sektorze. Dwa główne źródła to testy 
koniunkturalne prowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH 
(IRG) oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS). Uzupełniają je badania opinii 
konsumentów prowadzone przez Demoskop.

Dane pozyskiwane w tych badaniach oraz różne wskaźniki złożone 
obliczane przez prowadzące je instytucje są podstawą publikowanych przez

Skrót referatu przygotowanego na konferencję nt. „Koniunktura gospodarcza w Polsce”, 
zorganizowaną przez IRG SGH w dniu 22 X 1999 r. Pełny tekst referatu ukaże się w 
materiałach konferencji.
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nie ocen koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki. Mniej uwagi 
poświęcano dotąd wykorzystaniu informacji uzyskiwanych z sektorowych 
testów koniunktury w makroekonomicznych ocenach i prognozach.

Celem tego referatu jest pokazanie możliwości wykorzystania danych 
ankietowych w ocenach i prognozach dotyczących ogólnego stanu gospodarki.

2. Wykorzystanie danych ankietowych w barometrach koniunktury

Barometrami koniunktury nazywamy zestawy czułych wskaźników 
ilościowych i jakościowych sygnalizujących z pewnym wyprzedzeniem 
zmiany aktywności gospodarczej oraz wyprowadzone z nich wskaźniki 
zbiorcze. Nieuprawnione i mylące jest nazywanie barometrami koniunktury 
dowolnych syntetycznych wskaźników wyrażających ogólną tendencję 
aktywności gospodarczej. Barometry są narzędziem analizy konstruowanym 
według ściśle określonych metod i procedur. W tym miejscu przedstawiamy 
barometr koniunktury dla gospodarki polskiej zbudowany zgodnie z 
metodologią OECD.

Prace nad barometrem koniunktury dla gospodarki polskiej zostały 
zapoczątkowane w 1993 r. przez I. Kudryckąi R. Nilssona, którzy przedstawili 
nowe wersje swego barometru w następnych latach (ostatnią w 1996 r.). W 
1994 r. autor referatu zaczął opracowywać własny barometr dla gospodarki 
polskiej, oparty na danych ilościowych i jakościowych i konstruowany zgodnie 
z metodologią OECD.

Punktem wyjścia było skonstruowanie wskaźnika referencyjnego GCI 
(generał coincident index) jako indykatora ogólnej aktywności gospodarczej, 
opartego na danych statystycznych o produkcji pięciu głównych sektorów 
gospodarki: przemysłu, budownictwa, rolnictwa, transportu i handlu.
Wskaźnik ten zastępuje nie istniejącą w przedziałach miesięcznych statystykę 
realnego PKB. Przy tworzeniu tego wskaźnika indeksy wolumenu produkcji 
poszczególnych sektorów zostały zważone ich udziałami w tworzeniu PKB 
(wcześniej: dochodu narodowego brutto). Wartości liczbowe wskaźnika 
zostały obliczone w przedziałach miesięcznych dla okresu od stycznia 1975 r. 
do grudnia 1998 r. Pozwoliło to odtworzyć obraz cyklicznych wahań wzrostu 
gospodarczego (growth cycles), którym podlegała gospodarka polska w 
okresie ostatnich 30 lat. Jednocześnie wskaźnik ten posłużył za podstawę 
selekcji zmiennych składowych barometru.

Wypada zaznaczyć, iż tego typu wskaźnik referencyjny - dość dobrze 
odzwierciedlający faktyczne zmiany PKB - stanowi nowość metodologiczną w 
instrumentarium badań koniunktury w skali światowej. Ogólny poziom 
aktywności gospodarczej w przedziałach miesięcznych wyraża się zwykle za
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pomocą wskaźnika produkcji przemysłowej lub łącznego wskaźnika produkcji 
przemysłowej i budowlanej. Nasz wskaźnik ma znacznie szerszy zakres, gdyż 
uwzględnia ponadto produkcję rolnictwa, transportu i handlu.

W szerokim zestawie zmiennych, przeanalizowanych z punktu widzenia ich 
przydatności w barometrze, zbadane zostały własności dynamiczne około 20 
wskaźników jakościowych, pochodzących z badań ankietowych. Niektóre z 
nich, odpowiadające przyjętym kryteriom merytorycznym i formalnym, zostały 
włączone do barometru.

Najnowsza edycja barometru zawiera 10 alternatywnych formuł. Pełny 
zestaw zmiennych składowych obejmuje 17 zmiennych podstawowych i 10 
dodatkowych - razem 27 wskaźników, w tym 19 ilościowych (ze statystyki 
gospodarczej) i 8 jakościowych (z badań ankietowych). Te ostatnie to:
a) ocena produkcji w przemyśle, b) prognoza produkcji w przemyśle, 
c) koniunktura w przemyśle, d) zamówienia w przemyśle, e) prognoza stanu 
gospodarki, f) kondycja gospodarstw domowych, g) nastroje konsumentów,
h) ocena stanu gospodarki. Wskaźniki (a) - (e) pochodzą z badań IRG, zaś 
wskaźniki (f) - (h) z badań Demoskopu.

Tablica 1 pokazuje najważniejsze charakterystyki zmiennych składowych 
pochodzących z badań ankietowych oraz kilku wybranych formuł złożonego 
barometru. Kod ukazuje numer zmiennej w naszej bazie danych oraz metodę 
detrendyzacji zastosowaną przy wyodrębnianiu składnika cyklicznego (A i C 
oznacza detrendyzację dokonaną w procedurze PAT, zaś R - eliminację trendu 
wyznaczonego za pomocą regresji liniowej).

Wskaźniki pochodzące z badań koniunktury w przemyśle IRG wykazują 
zdecydowaną przewagę zmian cyklicznych i trendu nad zmianami 
sezonowymi i nieregularnymi. Nastroje i oceny konsumentów z badań 
Demoskopu również wykazują bardzo nieznaczne zmiany sezonowe, lecz są 
mocno obciążone zmianami nieregularnymi. Większość analizowanych 
zmiennych daje w procedurze ARIMA ekstrapolacyjną prognozę 12- 
miesięcznąo zadowalającej dokładności.

Syntetyczna ocena jakości szeregu QCS (ąuality control statistics) z punktu 
widzenia regularności zmian jest zadowalająca w przypadku czterech 
wskaźników charakteryzujących koniunkturę w przemyśle, lecz dla 
pozostałych znacznie przekracza poziom krytyczny 1,00. MCD (months for  
cyclical dominance), czyli liczba miesięcy konieczna dla jednoznacznego 
określenia kierunku zmian koniunktury, mieści się w dopuszczalnym 
przedziale poniżej 6 miesięcy.

Składniki cykliczne poszczególnych zmiennych składowych, wygładzone 
przy użyciu średniej ruchomej o okresie równym MCD, były następnie 
porównywane w procedurze korelacji krzyżowej (CCF) ze składnikiem
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cyklicznym wskaźnika referencyjnego GCI (w jego wersji detrendyzacyjnej 
PAT oznaczonej jako zmienna A091), przy 25 wyprzedzeniach i opóźnieniach. 
Każdorazowo notowano długość wyprzedzenia odpowiadającą maksymalnemu 
współczynnikowi korelacji. Wyniki korelacji krzyżowej pokazują, że cztery 
wskaźniki z testu przemysłowego IRG są dobrze skorelowane ze wskaźnikiem 
referencyjnym i posiadają wyraźne własności wyprzedzające (wyprzedzenie 
rzędu 5 - 1 6  miesięcy). Wskaźniki Demoskopu są słabiej skorelowane z 
ogólnym ruchem koniunktury w gospodarce i wykazują bardzo długie, lecz 
niezbyt stabilne wyprzedzenie.

Tablica 1
Charakterystyka barometrów oraz wybranych zmiennych składowych

Kod Wskaźnik Początek
szeregu

QCS MCD Prognoza
ARIMA

Korelacja krzyżowa 
względem wskaźnika 

referencyjnego

wyprze
dzenie R

R060

Wybrane zmienne podstawowe 

Koniunktura w przemyśle (IRG) 01.1987 0,87 1 tak -5 0,939
A061 Ocena produkcji w przem. (IRG) 01.1987 0,92 4 nie -9 0,890
C062 Prognoza prod. w przem. (IRG) 01.1987 0,92 3 tak -16 0,795
R069A Prognoza stanu gospodarki (IRG) 01.1987 1,49 4 nie -7 0,884

R068

Wybrane zmienne dodatkowe 

Zamówienia w przemyśle (IRG) 10.1993 0,47 2 tak -8 0,429
DR01 Kondycja gosp. dom. (DEMO) 12.1991 1,28 3 tak -18 0,556
DR03 Ocena stanu gospodarki (DEMO) 12.1991 1,35 4 ' nie -25 0,575
DR06 Nastroje konsumentów (DEMO) 12.1991 1,66 4 tak -22 0,605

L118A

Wybrane barometry

Zmienne podstawowe bez 
dubletów - 14 wskaźników 01.1975 0,99 1 nie -2 0,941

LI 19 Zmienne o długim wyprzedzeniu 
- 9 wskaźników 01.1980 1,06 1 tak -12 0,804

L121 Wszystkie zmienne 
- 27 wskaźników 01.1975 1,00 1 tak -3 0,916

LI 22 A Zm. wyprzedzające bez dubletów 
- 19 wskaźników 01.1975 U 9 1 tak -3 0,915

L122B Wszystkie zmienne wyprzedzające 
- 24 wskaźniki 01.1975 1,23 1 tak -4 0,892

322

j



Okres, który obejmują dostępne szeregi danych, jest za krótki, aby dobrze 
ocenić zachowanie się rozważanych wskaźników wokół punktów zwrotnych 
cyklu ogólnogospodarczego. Większość wskaźników pochodzących z badań 
ankietowych ujawniła dość duże wyprzedzenie w górnym punkcie zwrotnym 
w 1989 r. oraz dolnym punkcie zwrotnym w 1991 r., jak również sygna
lizowała ze znacznym wyprzedzeniem przesilenie koniunktury, które nastąpiło 
w 1998 r. Wydaje się więc, że przynajmniej niektóre z nich mogą być przy
datne w monitorowaniu zmian ogólnej aktywności gospodarczej.

Całościową analizę zmiennych składowych i alternatywnych formuł 
barometru najnowszej edycji zawiera odrębne opracowanie w tym samym 
tomie.

Własności prognostyczne zmiennych składowych barometru można 
analizować również na wykresach przedstawiających kształtowanie się ich 
składników cyklicznych na tle „cyklu odniesienia”, opisywanego przez 
referencyjny wskaźnik aktywności gospodarczej. Rysunki zawiera odrębne 
opracowanie na temat barometrów koniunktury, zamieszczone w tym tomie. 
Wskazują one na dobre właściwości prognostyczne wskaźników testu 
przemysłowego IRG w odniesieniu do zmian koniunktury w skali całej 
gospodarki.

Barometr o bardzo krótkim sygnale L118A zawiera 14 zmiennych 
składowych, w tym 2 wskaźniki pochodzące z testów IRG (koniunktura w 
przemyśle i prognoza stanu gospodarki). Ma on średnie wyprzedzenie 2- 
miesięczne w stosunku do rzeczywistych zmian produkcji społecznej i nadaje 
się głównie do celów diagnostycznych, pozwalając pokonać opóźnienie 
bieżącej statystyki gospodarczej. Barometr o krótkim sygnale L I22A zawiera 
19 zmiennych składowych, w tym 5 wskaźników z badań ankietowych IRG 
oraz Demoskopu. Ma on wyprzedzenie 3-miesięczne względem wskaźnika 
referencyjnego. Barometr o długim sygnale LI 19 obejmuje 9 zmiennych 
składowych, w większości pochodzących z badań ankietowych IRG i 
Demoskopu. Ma on długie, 12-miesięczne wyprzedzenie i nadaje się do 
sporządzania prognoz o horyzoncie rocznym, lecz jego zakres przedmiotowy 
jest mało reprezentatywny. Wszystkie trzy barometry są dobrze skorelowane 
ze wskaźnikiem referencyjnym (maksymalne współczynniki korelacji 
krzyżowej w granicach 0,80 - 0,94). Wykresy zawiera odrębne opracowanie.

Nasze barometry, pomimo kilkuletniej pracy, nie są nadal jeszcze w pełni 
operacyjne i wymagają dalszych analiz i usprawnień. Niemniej jednak, 
niektóre formuły barometru mogą być już wykorzystywane do celów 
monitorowania koniunktury jako narzędzie pomocne w wykrywaniu nowych 
tendencji ogólnej aktywności gospodarczej. Nasz barometr sygnalizował 
obecne przesilenie wzrostu gospodarczego już wiosną 1997 r., tzn. mniej
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więcej rok przed rzeczywistym spadkiem dynamiki. Nasza prognoza tempa 
wzrostu PKB na 1998 r., oparta na projekcji wskaźnika referencyjnego GCI, 
była znacznie niższa w porównaniu z większością innych prognoz, jednak w 
końcu okazała się nader dokładna i została potwierdzona danymi urzędowej 
statystyki.

3. Ogólne wskaźniki koniunktury oparte na wynikach badań ankietowych

Druga część naszych badań zmierza do opracowania i stestowania różnych 
formuł syntetycznego wskaźnika koniunktury dla gospodarki polskiej opartego 
wyłącznie (lub prawie wyłącznie) na danych jakościowych pochodzących z 
badań ankietowych. Intencja wyznaczająca kierunek tych poszukiwań jest 
prosta: chodzi o to, aby połączyć wskaźniki opisujące tendencje koniunktury w 
różnych sektorach gospodarki, pochodzące z badań ankietowych, w zbiorczy 
wskaźnik odzwierciedlający ogólną kondycję gospodarki. Tego rodzaju 
makroekonomiczny indykator, wyprowadzony z mikroekonomicznych obser
wacji i opinii, przypomina koncepcję „ogólnego wskaźnika nastrojów” (eco
nomic sentiment indicator - ESI), szeroko stosowaną w krajach UE. Jednak 
niektóre z opracowanych przez nas formuł syntetycznego wskaźnika mają inny 
zakres przedmiotowy, inny system wag i inną specyfikację zmiennych skła
dowych.

Pierwsze próby skonstruowania ogólnego wskaźnika koniunktury dla 
gospodarki polskiej opartego na wynikach badań ankietowych zostały podjęte 
w IRG w 1993 r. przez K. Stanka oraz niezależnie przez autora tego referatu. 
Próbowano wówczas wyznaczyć syntetyczny wskaźnik inspirowany koncepcją 
ESI, lecz różniący się od niej pod względem zakresu przedmiotowego. Od tego 
czasu K. Stanek kontynuował obliczanie dwóch wersji swego syntetycznego 
wskaźnika, obejmującego przemysł, rolnictwo, gospodarstwa domowe, 
budownictwo i handel (ostatnio również transport), jak również prowadził 
wiele analiz jego właściwości empirycznych i założeń metodologicznych, 
stosując własny system wag oraz dwie odmienne koncepcje złożonych 
wskaźników wyrażających koniunkturę w przemyśle. Pierwsza wersja 
nazwana została „formułą IRG”, a druga „formułą UE”, chociaż różni się ona 
od zharmonizowanej formuły ESI tak pod względem zakresu przedmiotowego, 
jak i wag.

Nikt dotąd nie próbował tworzyć syntetycznych wskaźników opartych na 
danych ankietowych GUS, jakkolwiek prace R. Barczyka nad złożonymi 
wskaźnikami klimatu koniunkturalnego w poszczególnych sektorach, opartymi 
na badaniach ankietowych GUS, przygotowały lepszy grunt do takiej 
agregacji.
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W 1998 r. autor opracował kilka alternatywnych formuł ogólnego 
wskaźnika koniunktury dla gospodarki polskiej opartego na wynikach badań 
ankietowych i wypełnił je danymi z testów sektorowych IRG i GUS, 
uzupełnionymi wskaźnikiem nastrojów konsumentów z badań Demoskopu. Po 
aktualizacji wykonanej w maju 1999 r. szeregi czasowe syntetycznych 
wskaźników obejmują okres od listopada 1993 r. do grudnia 1998 r. 
Wydłużenie okresu obserwacji do 5 lat pozwoliło na przeprowadzenie 
pełniejszej analizy własności statystycznych poszczególnych wskaźników oraz 
na wygenerowanie prognoz na dalsze 12  miesięcy.

Objaśnienie wszystkich stestowanych odmian syntetycznego wskaźnika 
wyprowadzonego z danych ankietowych zawierają dwa odrębne opracowania 
zamieszczone w tym tomie.

Alternatywne formuły ogólnego wskaźnika koniunktury opartego na danych 
IRG zostały oznaczone symbolami ZHG1 do ZHG5, zaś analogiczne 
wskaźniki oparte na danych GUS oznaczone zostały jako ZGGl do ZGG5.

Wskaźniki oznaczone numerem 1 są liczone dokładnie według formuły 
ESI, stosowanej w krajach UE; uwzględniają one koniunkturę w przemyśle, 
koniunkturę w budownictwie, nastroje konsumentów oraz wskaźnik giełdowy 
WIG, z wagami wynoszącymi odpowiednio: V3, 76, xl$ i V6. Wskaźniki z 
numerem 2 różnią się tylko tym, że uwzględniają WIG w postaci nie 
zdetrendyzowanej (co stanowi niewielkie odchylenie od formuły ESI). 
Wskaźniki oznaczone numerem 3 są obliczone według zmodyfikowanej 
formuły ESI, która zamiast wskaźnika giełdowego uwzględnia koniunkturę w 
handlu. Wskaźniki 4 i 5 to średnie ważone indeksów opisujących koniunkturę 
w przemyśle, budownictwie i handlu (a w przypadku danych IRG także w 
rolnictwie), z wagami zmiennymi wyrażającymi udział tych sektorów w 
tworzeniu PKB. Różnią się one między sobą sposobem wypełnienia indeksów 
opisujących koniunkturę w poszczególnych sektorach.

Cztery warianty ogólnego wskaźnika koniunktury obliczonego z danych 
IRG oraz z danych GUS (uzupełnionych danymi Demoskopu) zostały 
przedstawione na rysunkach 1 i 2 .

Większość złożonych wskaźników opartych na danych ankietowych 
wykazuje wydatne wahania sezonowe, które utrudniają odczytanie tendencji. 
Tendencję określonego wskaźnika - z punktu widzenia potrzeb oceny 
koniunktury - można określić dopiero po jego wygładzeniu, niwelującym 
zmiany nieregularne i eliminującym zmiany sezonowe. W naszej analizie 
zostało to dokonane w procedurze X12-ARIMA, która eliminuje wahania 
sezonowe, niweluje zmiany nieregularne za pomocą średniej ruchomej o 
okresie równym MCD i wyznacza tendencję rozwojową w postaci tzw. 
krzywej Hendersona, tj. długookresowej średniej ruchomej (9- lub 13-
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Rysunek 1
Ogólny wskaźnik koniunktury oparty na danych ankietowych ERG
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Rysunek 2
Ogólny wskaźnik koniunktury oparty na danych ankietowych GUS
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okresowej). Dla większości skonstruowanych wskaźników model ARIMA 
generuje również autoregresyjną prognozę na 12 miesięcy.

Tendencje rozwojowe poszczególnych wskaźników złożonych odczytujemy 
z wykresów sporządzonych po przetworzeniu danych w procedurze ARIMA. 
Ilustrację zawiera rysunek 3, przedstawiający tendencję rozwojową (trend + 
cykl) wskaźników ZHG2 i ZGGl wraz z prognozą. Są to wskaźniki obliczone 
zgodnie z formułą ESI stosowaną w krajach UE.

Rysunek 3
Tendencje rozwojowe syntetycznych wskaźników koniunktury ZGGl i ZHG2 

wraz z 12-miesięczną prognozą

W świetle empirycznego obrazu wskaźników opartych na danych IRG, 
ogólna tendencja rozwoju gospodarczego Polski w latach 1994-1998 jest dość 
chwiejna i pod koniec okresu wyraźnie słabnąca. Po wyrównaniu sezonowym i 
wyznaczeniu tendencji (obejmującej składnik cykliczny i trend) wszystkie 
syntetyczne wskaźniki oparte na danych IRG wykazują w ostatnich latach 
spadek: ZHG1 od września 1997 r., ZHG3 i ZHG4 od kwietnia lub maja 
1997 r., a ZHG5 już od lutego 1996 r. Prognozy ekstrapolacyjne na rok 1999 
(tam gdzie możliwe było ich wygenerowanie) są również niepomyślne, 
znaczone dalszym spadkiem ogólnego wskaźnika koniunktury.

Syntetyczne wskaźniki obliczone z danych GUS i Demoskopu wyznaczają 
bardziej optymistyczne tendencje rozwoju gospodarki. I tak, ZGGl (liczony
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według formuły UE) po wygładzeniu i wyrównaniu sezonowym rośnie aż do 
połowy 1997 r., po czym zaczyna wolno spadać, nie schodząc jednak poniżej 
wieloletniej średniej; prognoza na 1999 r. jest stacjonarna na poziomie 
zbliżonym do długookresowej średniej. ZGG3 (zmodyfikowana formuła UE, 
uwzględniająca handel) rośnie dynamicznie do końca 1995 r., a następnie 
wykazuje niemal stacjonarną tendencję na poziomie nieco powyżej średniej z 
całego okresu. ZGG4 rośnie niemal do końca 1995 r., a następnie zachowuje 
się dosyć chwiejnie, z krótkotrwałym spadkiem w pierwszej połowie 1996 r. i 
drugiej połowie 1998 r. oraz generuje pesymistyczną prognozę na 1999 r. 
(spadek poniżej długookresowej średniej). ZGG5 wykazuje bardzo silne 
wahania sezonowe, ale po wygładzeniu przyjmuje postać niemal stacjonarną 
na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej, choć również ujawnia 
pewne osłabienie koniunktury w pierwszym półroczu 1996 r. i w drugim 
półroczu 1998 r.; prognoza na 1999 r. jest na poziomie średniej.

Syntetyczne wskaźniki koniunktury można oceniać według różnych 
kryteriów, takich jak:

a) zakres przedmiotowy,
b) adekwatność systemu wag,
c) zgodność z rzeczywistym rozwojem gospodarki,
d) własności prognostyczne,
e) obciążenie zmianami sezonowymi i nieregularnymi,
f) regularność i zdolność do monitorowania zmian cyklicznych.
Tablica 2 zawiera charakterystykę podstawowych własności statystycznych 

alternatywnych wskaźników syntetycznych z punktu widzenia ich przydatności 
w monitorowaniu koniunktury. Ogólna ocena jakości wskaźnika jest dla 
wszystkich rozważanych formuł znakomita: niemal wszystkie wskaźniki mają 
QCS < 0,5, podczas gdy dopuszczalna wartość krytyczna wynosi 1,0. Również 
MCD wynoszące od 1 do 3 mieści się z powodzeniem w dopuszczalnym 
przedziale < 6. Większość syntetycznych wskaźników wykazuje wydatne 
wahania sezonowe, uwarunkowane sezonowością tkwiącą w danych 
źródłowych, a w przypadku formuł 4 i 5 pogłębione dodatkowo przez 
coroczną zmianę wag. Obciążenie zmianami nieregularnymi (po dyskretnym 
wygładzeniu zmiennych składowych za pomocą 3-miesięcznej średniej 
ruchomej) jest minimalne. Pod względem udziału w wariancji składnika TC 
(trend + cykl) zadowalające wyniki dają jedynie formuły ZHG1, ZHG3, ZHG5 
i ZGG4, lecz pozostałe warianty (z wyjątkiem ZGG5) też można 
zaakceptować, jako że eliminowanie wahań sezonowych o stabilnym 
rozkładzie - nawet bardzo znacznych - nie stanowi obecnie dużego problemu. 
Wszystkie warianty syntetycznego wskaźnika z wyjątkiem ZHG1 pozwalają 
generować ekstrapolacyjną prognozę 12-miesięczną.



Charakterystyka syntetycznych wskaźników koniunktury 
opartych na wynikach badań ankietowych

Tablica 2

Kod Zakres QCS MCD Udział w wariancji Sezono
wość

Prognoza
ARIMA

Korelacja krzyżowa 
względem wskaźnika 

referencyjnego

I S TC
wyprze
dzenie R

Z H G 1 P + B + K+WIG 0 ,37 1 1,5 19,4 71 ,2 tak n ie -12 0 ,6 9 0

Z H G 3 P+B+H+R+K 0,43 1 0,8 36 ,6 59,3 tak tak -12 0 ,7 4 0

Z H G 4 P+B+H+R 0,33 1 1,2 59,5 36 ,0 tak tak -9 0 ,6 0 9

Z H G 5 P + B + H 0,51 1 1,8 4 2 ,8 44 ,6 tak tak -15 0 ,6 4 4

Z G G l P + B + K+ WIG 0 ,1 7 2 1,0 60,3 26 ,7 tak tak -13 0 ,6 1 4

Z G G 3 P+B+H+K 0 ,2 0 1 0,9 64 ,0 28 ,9 tak tak -19 0 ,5 8 7
Z G G 4 P + B + H 0 ,46 2 2,1 39,5 42 ,7 tak • tak n s

Z G G 5 P + B + H 0 ,29 3 1,0 86,4 5,5 tak tak n s

Ważnym elementem oceny jest zgodność kierunków zmian syntetycznego 
wskaźnika z cykliczną ewolucją wskaźnika referencyjnego, którym jest 
wskaźnik GCI, skonstruowany jako punkt odniesienia dla barometrów 
koniunktury. Korelacja krzyżowa poszczególnych wskaźników syntetycznych 
ze wskaźnikiem referencyjnym zależy jednak w dużej mierze od 
zastosowanego sposobu detrendyzacji szeregów czasowych. Dlatego do 
wyników korelacji należy podchodzić ostrożnie. W tablicy 2 podano 
uśrednione wyniki korelacji względem trzech wariantów składnika cyklicz
nego GCI.

Przeprowadzona analiza własności różnych wariantów syntetycznego 
wskaźnika opartego na wynikach badań ankietowych nie daje dostatecznych 
podstaw do jednoznacznego wyboru wskaźnika „najlepszego”, ani też do 
wyeliminowania wariantów zdecydowanie nieadekwatnych. Okres objęty 
analizą jest za krótki, aby dobrze ocenić zalety i wady alternatywnych formuł 
syntetycznego wskaźnika oraz ewentualną przewagę tego lub innego źródła 
informacji. Ważnym kryterium będzie zachowanie się analizowanych 
wskaźników w okresach radykalnych zmian koniunktury, zwłaszcza wokół 
punktów zwrotnych cyklu ogólnogospodarczego.

Różne warianty syntetycznego wskaźnika należałoby nadal aktualizować i 
porównywać ich ewolucję z rzeczywistym rozwojem gospodarki. Ze względu 
na podobieństwo formuł 1 i 2 oraz 4 i 5 w dalszej pracy nad syntetycznymi 
wskaźnikami można poprzestać na analizie 3 wariantów: 1 (lub 2), 3, 4 (lub 5).
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Pogłębiona analiza własności oraz przebiegu różnych odmian syntetycznego 
wskaźnika, prowadzona w dłuższym okresie, pozwoli wybrać formułę 
najbardziej niezawodną do potrzeb monitorowania koniunktury.

Okresowa aktualizacja i analiza tak szerokiego zestawu wskaźników 
złożonych, połączona z przetwarzaniem danych w procedurach X i 2-ARIMA, 
CCF, PAT itp., zależy od możliwości kontynuacji pracy zespołu badawczego, 
tzn. przede wszystkim od uzyskania na ten cel funduszy pozwalających na 
kontynuację badań. Rozsądek podpowiada, że przy osiągniętym poziomie 
zaawansowania tych prac, nie należałoby ich przerywać. Już wkrótce mogą 
one bowiem zaowocować stworzeniem operacyjnego systemu monitorowania 
koniunktury w gospodarce polskiej, opartego na nowoczesnych podstawach 
metodologicznych, porównywalnego z systemami funkcjonującymi w krajach 
UE i OECD.

4. Wnioski

1. W skonstruowanych barometrach koniunktury dla gospodarki polskiej 
opartych na metodologii OECD uwzględnionych zostało kilka wskaźników 
pochodzących z badań ankietowych w przemyśle i w sektorze gospodarstw 
domowych, które mogą być pomocne w diagnozowaniu i prognozowaniu 
ogólnej kondycji gospodarki.

2. Zaprojektowano i stestowano kilka alternatywnych formuł syntetycznego 
wskaźnika koniunktury dla gospodarki polskiej opartego na wynikach 
badań ankietowych IRG, GUS i Demoskop. W dalszych analizach należy 
wybrać formułę najbardziej przydatną do celów monitorowania 
koniunktury.

3. Dotychczasowe badania potwierdzają tezę, że dane pochodzące z 
mikroekonomicznych badań ankietowych jednostek gospodarczych 
działających w poszczególnych sektorach gospodarki mogą być z 
pożytkiem wykorzystywane w makroekonomicznych ocenach i prognozach, 
przyczyniając się do podniesienia ich jakości i dokładności.

4. Doświadczenia uzyskane w pracach nad barometrami koniunktury dla 
gospodarki polskiej mogą być również wykorzystane przy konstruowaniu 
podobnych systemów monitorowania koniunktury w innych krajach 
będących w procesie transformacji.

5. Ze wszech miar pożądane byłoby kontynuowanie zaawansowanych już 
badań i doprowadzenie do stworzenia w ich efekcie stałego systemu 
monitorowania ogólnej koniunktury gospodarczej opartego na metodzie 
barometrów i syntetycznych wskaźników jakościowych.
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COMPOSITE INDICATORS OF BUSINESS ACTIVITY FOR POLAND 
BASED ON SURVEY DATA

Summary

This is a follow-up study to the paper presented at the 24 CIRET 
Conference in Wellington. The paper contains an updated and revised analysis 
of the applicability of survey data in monitoring systems based on barometric 
methods, devised to evaluate the current condition of the economy. The first 
part shows the use of survey data in macroeconomic barometers for Poland, 
developed by the author according to OECD standards. The second part 
compares various concepts of the synthetic indicator of business activity for 
Poland, filled with survey data. Some of the altemative variants refer to the EU 
concept of economic sentiment indicator (ESI) while other are morę closely 
linked to the GDP concept. The choice of the most adeąuate formula reąuires 
further observation of the performance of altemative indicators over a longer 
time.
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