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I. Podstawowe pojęcia i definicje

Nierównomierny rozwój gospodarek obserwowany jest niemal od początku XIX 
wieku, a więc od czasów rozwoju produkcji na skalę przemysłową i tworzenia się 
rynku. Również wcześniej, w czasach, gdy w świecie dominowała produkcja rolnicza 
i wytwórczość o charakterze rzemieślniczym, poszczególne społeczności cieszyły się 
okresami, które dziś nazwalibyśmy boomem czy rozkwitem gospodarczym oraz 
zmagały się z czasami ciężkimi, odpowiadającymi dzisiejszym kryzysom. Wówczas 
jednak gospodarka, a wraz z nią całe społeczności cierpiały głównie wskutek 
kataklizmów przyrodniczych jak susze czy powodzie oraz epidemie i wojny.

Cykle gospodarcze we współczesnym rozumieniu, a więc zależne przede 
wszystkim od działalności gospodarczej człowieka, a w mniejszym stopniu zależne od 
zjawisk przyrodniczych pojawiły się wraz z uprzemysłowieniem i rozwojem rynku. 
Wesley Clair Mitchell uważał, że cykle koniunkturalne pojawiły się w Wielkiej 
Brytanii w 1790r., w USA w 1796, we Francji w 1847, w Niemczech w 1857. Zaś po 
1890 roku cykle koniunkturalne występowały niemal we wszystkich gospodarkach 
świata, nie wyłączając gospodarek komunistycznych".

W miarę rozwoju działalności gospodarczej ekonomiści starali się wytłumaczyć 
przyczyny owego niezrównoważonego rozwoju gospodarki, zaś uczestnicy rynku oraz 
rządy przeciwdziałać występowaniu ewentualnych załamań aktywności gospodarczej. 
Pojawiła się również konieczność zdefiniowania pojęć związanych z cyklicznością 
rozwoju gospodarczego. Jedną z pierwszych i jak sądzę, po dziś dzień aktualnych 
definicji cyklu koniunkturalnego jest definicja W.C. Mitchella, uważanego za „ojca” 
nowoczesnej analizy koniunktury i twórcę koncepcji wskaźników wyprzedzających, 
równoległych i opóźnionych. W rozumieniu Mitchella cykle koniunkturalne są 
pewnym rodzajem wahań ogólnej aktywności całej gospodarki. Cykle składają się 
z ekspansji, która występuje mniej więcej w tym samym czasie w różnych obszarach 
działalności gospodarczej, która następuje po recesji, czyli okresie kurczenia się 
gospodarki i późniejszym okresie odbudowy, co prowadzi z kolei do jej rozwoju 
(ekspansji) w następnym cyklu. Takie sekwencje zmian są powtarzające się, ale nie 
periodyczne. Jeśli chodzi o okres trwania poszczególnych cykli, to trwają one od 5

5 Wesley C. Mitchell, What Happens during Business Cycle, New York, NBER, 1951.



jednego roku do 10-12 lat.6 Tak sformułowana definicja, choć ogólna, wydaje się 
dobrze oddawać istotę cyklu koniunkturalnego. Trudno bowiem wyodrębnić jedną lub 
kilka miar, które dobrze odzwierciedlałyby zmiany w poziomie aktywności 
gospodarczej zwane cyklami koniunkturalnymi. Przypisanie jakiejkolwiek miary, 
nawet tak ogólnej, jaką jest Produkt Krajowy Brutto stwarza konieczność określenia 
stanu równowagi w wyrażeniu pieniężnym dla kolejnych okresów oraz wielkości 
odchyleń od tego stanu. Praktyczne wyliczenia mogłyby okazać się kłopotliwe.

Istotną cechą cyklu koniunkturalnego w rozumieniu generalnym jest amplituda 
wahań oraz jego zasięg. Również tym pojęciom nie przypisuje się żadnych miar. Nie 
mniej jednak o amplitudzie i zasięgu poszczególnych cykli koniunkturalnych 
świadczyć mogą zmiany takich wielkości ekonomicznych jak:

• Produkt Krajowy Brutto w ujęciu realnym,
• Wielkość produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu realnym,
• Wielkość sprzedaży detalicznej,
• Wielkość zatrudnienia poza rolnictwem,
• Dochody osobiste ludności w ujęciu realnym.

Powyższe dane statystyczne^często nazywane są danymi równoległymi, albowiem 
rejestrują zmiany w poziomie aktywności gospodarki w realnym czasie.

W definicji Burnsa i Mitchella wyodrębnione są fazy cyklu koniunkturalnego. 
Wskazują oni na ekspansję, recesję i odbudowę. Nie mniej jednak różni autorzy bądź 
ośrodki zajmujące się zagadnieniem cykli koniunkturalnych selekcjonują w różny 
sposób poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego. Przykładowo, Joseph Alois 
Schumpeter7 rozróżniał cztery fazy cykli. W swych rozważaniach istotną rolę przypisał 
stanowi równowagi gospodarczej. Powyżej poziomu wyrażonego graficznie prostą 
równoległą do osi odciętych, a określającego stan równowagi dla danej gospodarki 
znajdują się u Schumpetera faza wzrostu i recesji, zaś poniżej tej prostej faza depresji 
i ożywienia (rys.l).

6 Arthur F. Burns, Wesley C. Mitchell. Measuring Business Cycles, New York, NBER 1946, 
rozdział 4.
7 Joseph A. Schumpeter. Business Cycle, New York, Mc Graw-Hill, 1939. W swych wczesnych 
pracach Schumpeter rozróżniał dwie fazy cyklu, później rozwinął opis cyklu do czterech faz, 
wyróżnił również cztery typy cykli (w zależności od długości ich trwania), co stworzyło 
podstawę do późniejszej koncepcji cykli wzrostowych.



Rysunek 1. Fazy cyklu koniunkturalnego według J.A. Schumpeter’a
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J.A. Schumpeter, „The Analysis of
Economic Change”, New York: Random House 1963, 47.

Ta teoretyczna koncepcja wyodrębnienia faz cyklu koniunkturalnego w odniesieniu 
do stanu równowagi stwarza jednak praktyczny problem zarówno zdefiniowania stanu 
równowagi, przypisania mu odpowiednich miar jak również uwzględniania dynamiki 
tego stanu.

Nieco inaczej fazy cyklu koniunkturalnego postrzegają John R. Meyer i Daniel H. 
Weinberg. Rozróżniają oni: recesję, odrodzenie, stan popytowej inflacji oraz stagnację.

• Recesję - rozumieją jako okres spadku ogólnej aktywności gospodarki, mającą 
szeroki efekt na różne dziedziny życia gospodarczego, który trwa co najmniej 
rok.

• Odrodzenie - to okres odbudowy aktywności gospodarki, charakteryzujący się 
relatywnie stabilnymi cenami, wzrastającą produkcją i wydajnością.

• Stan popytowej inflacji -  to okres dalszej ekspansji gospodarczej, któremu 
towarzyszy jednak ograniczenie w dostępie do zasobów, co powoduje wzrost 
cen i spadek wydajności.
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• Stagflacja - to okres, w którym rozwój ulega zwolnieniu, ale inflacja pozostaje 

na względnie wysokim poziomie.8

W tak zaproponowanym pojęciu cyklu koniunkturalnego wyraźnie uwydatniona 
jest rola inflacji. Ostatnie dziesięciolecia, zwłaszcza zaś długotrwała ekspansja lat 90- 
tych dowodzi braku ogólności tej definicji. W latach 90-tych w ekspansji gospodarczej 
w Stanach Zjednoczonych, przy bardzo dynamicznym wzroście gospodarczym i trwale 
utrzymującym się coraz wyższym popycie nie pojawiło się zjawisko wyraźnej presji 
inflacyjnej, choć przyznać należy, iż opisane w poszczególnych fazach relacje 
pomiędzy inflacją a fazami cyklu koniunkturalnego zostały odnotowane w większości 
zarejestrowanych cykli koniunkturalnych.

Burns i Mitchell wyróżniają dwa charakterystyczne punkty w cyklach 
koniunkturalnych:

górny punkt zwrotny, zwany również szczytem oraz 
dolny punkt zwrotny, zwany dnem.

Te dwa charakterystyczne punkty rozgraniczają fazę wzrostu aktywności 
gospodarki, (tuż po osiągnięciu przez nią dna i trwającą aż do szczytu aktywności 
gospodarczej) od fazy spadku aktywności gospodarki czyli od szczytu do dna cyklu 
koniunkturalnego. Tak więc pełen cykl koniunkturalny przebiega od szczytu do 
szczytu lub od dna do dna.

Na rysunku 2 przedstawiono graficznie przebieg idealnego cyklu koniunkturalnego, 
z którego wyłączono trend . Cykl ten jest symetryczny zarówno jeśli chodzi o długość 
trwania fazy wzrostu i fazy spadku, jak i wielkości amplitud tych faz. Cykle o takim, 
idealnym przebiegu w praktyce gospodarczej właściwie nie występują. Rysunek ten 
ma więc znaczenie jedynie poglądowe.

John R. Meyer, Daniel H. Weinberg. On the Classification on the Recent Cyclical Experience, 
NBER Inc. 55th Annual Report, wrzesień 1975, s. 1-8.
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Rysunek 2. Przebieg idealnego cyklu koniunkturalnego 
Źródło: Opracowanie własne

Cykle koniunkturalne różnią się długością trwania. Na ogół trwają od 2 do 12 lat. 
Najdłuższy zarejestrowany do tej pory cykl koniunkturalny odnotowano w latach 90- 
tych dla gospodarki amerykańskiej. Trwał on 128 miesięcy od szczytu w czerwcu 1990 
roku do kolejnego szczytu w marcu 2001 roku. Później odnotowano bardzo krótką 
recesję przypadającą na okres od marca do listopada 200i.9

Jak wcześniej wspomniałam, na ogół nie przypisuje się amplitudzie wahań 
koniunkturalnych jakiejkolwiek miary. Powojenne cykle koniunkturalne w większości 
charakteryzowały się ich asymetrią, co wyrażało się dłuższym okresem występowania 
fazy wzrostu aktywności gospodarki w stosunku do fazy spadku jej aktywności oraz 
większą amplitudą fazy wzrostowej w stosunku do amplitudy fazy spadku. W okresie 
powojennym pojawiła się również nowa koncepcja postrzegania wahań w poziomie 
aktywności gospodarki, a mianowicie koncepcja cykli wzrostowych. Zauważono

9 Recesje oznaczone zostały na podstawie statystyki NBER Business Cycle Dating Committee, 
www.nber.org

http://www.nber.org
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bowiem, iż poszczególne gospodarki w okresie wzrostu swej aktywności, raz rozwijają 
się szybciej, a raz wolniej, ale cały czas ich rozwój jest pozytywny. Obserwując te 
przyspieszenia i zwolnienia w rozwoju, wyodrębniono tzw. cykle wzrostowe. Cykle 
wzrostowe są więc odchyleniem od dotychczasowego trendu rozwojowego.

Jak wcześniej zaznaczyłam, cykle koniunkturalne charakteryzują się asymetrią 
zarówno w sensie długości trwania poszczególnych faz cyklu, jak i ich amplitudy. 
Głębokie i długotrwałe recesje zmieniają na ogół dotychczasowy przebieg trendu 
rozwojowego gospodarki obniżając go. Długotrwałe okresy prosperity wpływają na 
przebieg trendu rozwojowego przeciwnie. Można więc przyjąć, że cykle 
koniunkturalne mogą mieć wpływ i na ogół mają na przebieg dotychczasowego trendu 
rozwojowego, zaś cykle wzrostowe, to wahania wokół dotychczasowego trendu 
rozwojowego.

Na rysunku 3 przedstawiono graficzną ilustrację cykli koniunkturalnych
(klasycznych) i cykli wzrostowych.

cykle wzrostowe

Rysunek 3. Schemat przebiegu współczesnego cyklu koniunkturalnego z cyklami 
wzrostowymi

Źródło: Opracowanie własne
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Cykl AGH jest cyklem klasycznym. W jego fazie wzrostowej (AG) wystąpiły dwa 
cykle wzrostowe: cykl BCD oraz cykl DEF. Cykl AGH ma przebieg zbliżony do cykli, 
które możemy obserwować współcześnie w większości gospodarek 
wysokorozwiniętych. Cykl ten charakteryzuje się długą fazą wzrostową oraz krótką 
fazą spadku aktywności gospodarczej. Również amplituda dla fazy wzrostu jest 
wyższa niż amplituda fazy spadku. Przebieg tego cyklu istotnie zmienia 
dotychczasowy przebieg długookresowego trendu rozwojowego gospodarki, 
podnosząc go do góry, dzięki dłuższej i bardziej dynamicznej fazie wzrostowej. Na 
marginesie warto wspomnieć, że kształt krzywej przedstawionej na tym wykresie nie 
jest przypadkowy. Jest to przebieg cyklu koniunkturalnego dla gospodarki polskiej lat 
90-tych, jaki zarejestrował wskaźnik równoległy koniunktury.

Oczywiście, współcześnie również nie trudno znaleźć przykłady, kiedy faza spadku 
aktywności gospodarczej trwa dłużej niż faza wzrostu. Lata 90-te ubiegłego wieku 
w przypadku gospodarki japońskiej, to niemal nieprzerwana faza recesji, lub też jak 
niektórzy ekonomiści kwalifikują -  popadanie z jednej recesji w kolejną z bardzo 
słabymi i krótkimi fazami odbudowy gospodarczej.

Reasumując, cyklem koniunkturalnym nazywać będziemy wahania w ogólnym 
poziomie aktywności gospodarczej, podczas których gospodarka na przemian 
wzrasta i kurczy się. Wahania te powtarzają się ale nie są regularne, 
charakteryzują się zróżnicowaną amplitudą wahań i długością trwania fazy 
wzrostu i kurczenia się gospodarki.

Cykle wzrostowe, to wahania w poziomie aktywności gospodarki w fazie jej 
wzrostu. Są to odchylenia od dotychczasowego trendu wzrostowego gospodarki. 
Gospodarka rozwija się raz powyżej swego dotychczasowego trendu wzrostowego, 
a raz poniżej tego trendu, ale pozostaje zawsze w fazie wzrostu. W ramach cykli 
wzrostowych wyróżnia się na ogół dwie fazy: fazę przyspieszonego wzrostu (powyżej 
długookresowego trendu) i fazę zwolnionego wzrostu (poniżej dotychczasowego 
długookresowego trendu).

Cykle wzrostowe są na ogół bardziej symetryczne niż cykle koniunkturalne 
zarówno jeśli chodzi o trwanie poszczególnych faz jak i wielkość ich amplitud. Mogą 
one pojawić się na każdym etapie fazy wzrostu cyklu koniunkturalnego, zarówno we 
wczesnej fazie ożywienia, jak i w jej późniejszych okresach. Natomiast zawsze 
przejście z fazy wzrostu do fazy spadku aktywności gospodarki (w ramach cyklu 
koniunkturalnego) poprzedzone jest zwolnieniem gospodarczym.

H
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1. Recesja , depresja, kryzys.

Wielu ekonomistów, polityków i komentatorów ekonomicznych używa określeń 
recesja, depresja, i kryzys zamiennie w celu określenia spadku aktywności 
gospodarczej z wszystkimi ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi 
konsekwencjami takiego stanu.

Jak wcześniej pisałam, recesja nie jest pojęciem precyzyjnie zdefiniowanym. Dość 
powszechna w użyciu jest definicja recesji, określająca ją  jako stan gospodarki, kiedy 
realny Produkt Krajowy Brutto spada przez kolejne dwa kwartały. Pozwolę sobie 
przypomnieć parę faktów związanych z tą definicją. Pojawiła się ona w połowie lat 80- 
tych w Stanach Zjednoczonych w związku z programem redukcji deficytu 
budżetowego. Przyjęto wówczas, iż program redukcji deficytu rozłożony na szereg lat, 
będzie realizowany jeśli gospodarka nie znajdzie się w stanie recesji. Pojawiła się więc 
praktyczna konieczność zdefiniowania tego pojęcia. Analizując historyczne dane 
statystyczne, przyjęto dwa wyznaczniki recesji, kierując się kryterium PKB. Pierwsza 
przyjęta wówczas definicja mówiła o stanie recesji w sytuacji spodziewanego czyli 
prognozowanego przez Congressional Budget Office (CBO) i Office of Management 
and Budget (OMB) ujemnego wzrostu gospodarczego w najbliższych dwóch 
kwartałach, wyrażonego realnie i po uwzględnieniu wahań sezonowych. Druga z 
alternatywnych definicji, jakie wówczas przyjęto definiowała stan recesji jako 
raportowany przez Department of Commerce wzrost w kolejnych dwóch kwartałach 
dotychczasowego PKB w ujęciu realnym i po uwzględnieniu wahań sezonowych w 
tempie niższym niż jeden procent w skali roku.

W obiegowych opiniach, a nawet w literaturze ekonomicznej pojawiła się 
kombinacja tych dwóch definicji, określająca recesję jako zaistniały spadek realnego 
PKB w dwóch kolejnych kwartałach, po uwzględnieniu wahań sezonowych. Wśród 
ekonomistów, zajmujących się badaniami aktywności gospodarczej, a zwłaszcza 
koncentrujących się na badaniu cykli koniunkturalnych definicja ta wzbudza szereg 
wątpliwości. Przede wszystkim zwracają oni uwagę, iż dane na temat PKB 
raportowane są z dużym opóźnieniem oraz podlegają szeregu rewizjom dokonywanym 
nieraz po roku lub nawet dłuższym okresie czasu. Posługiwanie się tą definicją nie 
pozwala na szybkie i elastyczne dostosowywanie polityki gospodarczej do aktualnego 
stanu gospodarki. Po drugie, dane statystyczne dowodzą, iż często mamy do czynienia 
ze spadkiem PKB w ujęciu kwartalnym, następnie z lekkim jego wzrostem lub 
stagnacją w postaci takiego samego tempa wzrostu i w trzecim kwartale z ponownym
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jego spadkiem. Taka sytuacja wystąpiła w latach 60-tych i 80-tych w gospodarce 
amerykańskiej. Wówczas definicja ta nie kwalifikuje stanu gospodarki jako recesji, 
pomimo, iż inne dane, dotyczące dochodów osobistych ludności, wielkości stopy 
bezrobocia, wielkości produkcji i sprzedaży wskazują, iż gospodarka znajduje się w 
recesji. Wielu ekonomistów zwraca również uwagę, iż PKB nie jest dostatecznie 
precyzyjną miarą, aby można jąuznać za jedyne kryterium wyznaczania stanu recesji.

Tabela 1. Najbardziej znane definicje recesji

Definicja NBER Definicja pierwotna 
(“klasyczna”) Definicja obiegowa

Rozprzestrzeniający się na 
podstawowe obszary działalności 
gospodarczej spadek aktywności 
trwający co najmniej pół roku.

spadek zatrudnienia 
spadek produkcji 
spadek sprzedaży detalicznej 
spadek dochodów gospodarstw 
domowych (płac)

We wszystkich przypadkach 
mowa jest o danych 
pozbawionych wpływu czynnika 
sezonowego i wyrażonych w 
wartościach realnych.

Utrzymujący się co najmniej 
przez dwa kolejne kwartały 
spadek realnych wartości PKB

realne wartości PKB 
spadek z kwartału na kwartał 
PKB pozbawiony wahań 
sezonowych

W przypadku temp wzrostu 
mowa o formule SAAR10

Ujemny przyrost PKB 
w kolejnych dwóch 
kwartałach

definicja często mylnie 
stosowana do tempa 
wzrostu w ujęciu 
rocznym

Źródło: Opracowanie własne

Nieco inne podejście do definiowania stanu recesji stosuje National Bureau of 
Economic Research (NBER) w Nowym Jorku, a ściślej, komitet oznaczający fazy 
cyklu koniunkturalnego (tzw. Business Cycle Dating Committee). Jako podstawowe 
kryterium stanu uznawanego za recesję przyjmuje się tam jednoczesny spadek 
wielkości produkcji, dochodów osobistych, sprzedaży detalicznej i zatrudnienia, 
utrzymujący się przez co najmniej dwa kwartały. Spadek ten dotyczy serii 
statystycznych pozbawionych wahań sezonowych, zaś w przypadku wartości 
produkcji, sprzedaży i dochodów osobistych - pod uwagę brane są ich realne wartości.

10 Formuła SAAR jest skrótem angielskich słów: seasonally adjusted annualized rates, co 
oznacza wartości PKB pozbawione wpływu czynnika sezonowego, wyrażone w wartościach 
realnych, zaś kwartalne tempo wzrostu przeliczane jest na wzrost w skali roku.
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Trudno nie zgodzić się z opinią tych ekonomistów, którzy uznają tzw. „klasyczną” 
definicję recesji (Tabl.l) za niepraktyczną. W każdej gospodarce mogą zdarzyć się 
okresy spadku PKB w przeciągu zaledwie jednego kwartału, jednak tak dramatyczne, 
że kwalifikują się jako recesja. Towarzyszy im bowiem gwałtowny spadek poziomu 
życia społeczeństwa, wzrost bezrobocia, spadek wielkości produkcji, spadek wielkości 
sprzedaży towarów i usług utrzymujące się nieraz dłużej niż jeden kwartał. Występują 
również takie sytuacje, kiedy PKB raz spada, to znów wzrasta w niewielkim stopniu 
przez kolejne kwartały. Te wzrosty i spadki są minimalne, ale okres taki trwa na tyle 
długo, aby należało zakwalifikować go jako recesję. Abstrahuję tu również od odczuć 
społecznych. Inaczej bowiem społeczeństwo odbiera spadek tempa wzrostu z 0.5% do 
-0.5% z kwartału na kwartał w ujęciu rocznym, a inaczej z 8% do 2%. W tym drugim 
przypadku zarówno społeczeństwo, jak i politycy skłonni są nazywać stan taki recesją 
pomimo dodatniego tempa wzrostu PKB.

Bardziej przekonywujące i precyzyjne wydaje mi się podejście National Bureau of 
Economic Research (NBER) określające recesję jako stan, kiedy jednocześnie spadają: 
produkcja, sprzedaż, dochody ludności w ujęciu realnym oraz towarzyszy temu spadek 
zatrudnienia w gospodarce, a stan taki utrzymuje się co najmniej przez pół roku.

Jeśli chodzi o stosowanie określeń: recesja, kryzys i depresja, to praktyka 
ukształtowała następujące podejście wśród ekonomistów zajmujących się 
zagadnieniem cykli koniunkturalnych: określenia recesja i kryzys stosowane są na ogół 
zamiennie, określenie depresja ekonomiści rezerwują na ogół dla wyjątkowo głębokich 
i dotkliwych recesji, takich jak ta, która dotknęła świat w latach 20-tych biegłego 
wieku.

2. Wskaźniki rejestrujące cykliczność rozwoju gospodarczego. Wskaźniki 
wyprzedzające, równoległe i opóźnione

Zdecydowana większość danych statystycznych rejestrujących zdarzenia 
gospodarcze dobrze odzwierciedla fluktuacje, którym gospodarka podlega. Stąd też 
wiele spośród nich zachowuje się procyklicznie lub antycyklicznie. Jednak różne 
wskaźniki ekonomiczne rejestrują zachodzące w gospodarce zmiany w zróżnicowany 
sposób. Mówiąc o zróżnicowanym sposobie mam tu na myśli zarówno moment 
rejestracji (opóźnienia i wyprzedzenia w stosunku do czasu rzeczywistego), jak 
i intensywność (wrażliwość) rejestrowanej zmiany.

W opracowaniach poświęconych wielokomponentowym wskaźnikom rejestrującym 
cykliczność rozwoju gospodarczego jako pierwsze na ogół wymienia się prace A.F.
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Burnsa i W.C. Mitchella.11 Ich wkład w rozwój metody obserwacji cykli 
koniunkturalnych przy pomocy trzech rodzajów wskaźników: wyprzedzających, 
równoległych i opóźnionych był niepodważalny. Jednak chciałabym w tym miejscu 
przypomnieć jeszcze wcześniejsze prace - Warrena Miltona Persons’a -  wybitnego 
ekonomisty i statystyka. Persons odegrał istotną rolę w tworzeniu tzw. „wskaźników 
harwardzkich” (Harvard Index of General Business Condition)11 12. Był to pierwszy 
wskaźnik wielokomponentowy rejestrujący cykliczny rozwój gospodarki. Co więcej, 
po raz pierwszy dla potrzeb konstrukcji tego wskaźnika Persons opracował metodę 
eliminacji z serii statystycznych wpływu czynnika sezonowego oraz wyznaczania 
trendu. W późniejszych pracach uwzględnianie sezonowości oraz wyznaczanie trendu 
stało się standardem. Wskaźnik harwardzki składał się z trzech krzywych: A- krzywej 
reprezentującej rynek papierów dłużnych oraz giełdę papierów wartościowych, B- 
krzywą reprezentującą aktywność przedsiębiorstw oraz C- krzywą reprezentującą 
krótkookresowe stopy procentowe na rynku pieniężnym. Niestety, 29 październik 1929 
zwany „czarnym poniedziałkiem” naruszył mocno reputację wskaźników 
harwardzkich, które wielkiej depresji nie przewidziały. Jednak Persons posługując się 
tymi wskaźnikami przewidział późniejsze wyjście z depresji i ożywienie gospodarcze 
prognozując odbudowę gospodarczą na początek 1931 roku, a jej pełne ożywienie na 
pierwszy kwartał 1932r.

W latach 30-tych ubiegłego wieku Wesley Mitchell rozpoczął prace nad selekcją 
487 serii statystycznych opisujących gospodarkę w trzy grupy. Serie statystyczne, 
które zakwalifikował jako rejestrujące szczyty i dna cyklu koniunkturalnego w czasie 
rzeczywistym (serie równoległe), serie, których szczyty i dna cykli koniunkturalnych 
poprzedzają odpowiadające im szczyty i dna serii równoległych oraz serie 
statystyczne, których szczyty i dna pojawiają się z opóźnieniem w stosunku do tych 
zarejestrowanych przez serie równoczesne. Same kompozycje wskaźników powstały 
znacznie później, bo dopiero w latach 50-tych ub. wieku przy znacznym wkładzie 
Geoffrey’a Moore’a. Późniejsze lata przyniosły systematyczny rozwój badań nad tego 
typu wskaźnikami w wielu krajach.

Co leży u podstaw łączenia wielu serii statystycznych w jeden wskaźnik aby 
rejestrować zmiany aktywności gospodarki na bieżąco lub przy pomocy innych ale 
również wielokomponentowych indeksów prognozować przyszły kierunek zmian? 
Przede wszystkim, poszczególne serie statystyczne odnoszące się do wybranych

11 A.F. Burns, W.C. Mitchell. Measuring Business Cycles, New York, NBER, 1946.
12 C.J. Bullock, W.M. Persons, W.L. Crum. „The Construction and Interpretation of the Harward 
Index of Business Conditions”, Review of Economics and Statistics 9, s. 74-92.



procesów gospodarczych rejestrują wszystkie wydarzenia, również te, o charakterze 
krótkookresowych szoków. Szoki te pozostają niejednokrotnie bez większego wpływu 
na aktywność gospodarki w dłuższym okresie ale w krótkim okresie zwłaszcza w 
kontekście bieżących ocen stanu gospodarki mogą te oceny istotnie kształtować. Nagłe 
zmiany popytu, skutkujące krótkookresowymi zmianami cen, wielkości produkcji, 
stanem zapasów - należą do najczęstszych wydarzeń krótkookresowych. Ponadto, 
procesy gospodarcze, które rejestrowane są w różnych seriach statystycznych nie są 
jedynie odzwierciedleniem racjonalnej gry rynkowej, która toczy się pomiędzy 
uczestnikami rynku zaś kryteriami wyborów dla uczestników rynku pozostają nie tylko 
rzeczywiste czynniki ekonomiczne. Oczekiwania, choć często racjonalne, ale 
obarczone błędem leżą niejednokrotnie u podstaw fluktuacji. Oczekiwania polskich 
konsumentów co do wzrostu ceny cukru po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
doprowadziły do wzrostu popytu oraz wielokrotnego wzrostu ceny tego produktu w 
bardzo krótkim czasie. Obserwacja statystyki wielkości sprzedaży czy cen cukru mogła 
by prowadzić do wniosku o pojawieniu się czynników podnoszących znacząco popyt 
na ten towar w długim okresie . Niektóre obszary działalności gospodarczej są 
niezwykle wrażliwe na zmiąny oczekiwań. Indeksy giełdowe czy rynkowe stopy 
procentowe często raptownie spadają lub rosną pod wpływem plotek, wydarzeń 
politycznych lub społecznych, które są czynnikami krótkookresowymi bez większego 
znaczenia na przebieg aktywności gospodarki w dłuższej perspektywie. Czasami 
sposób zbierania danych lub zasady ewidencji i rachunkowości powodują, że 
interpretacja danych dla krótkich okresów jest utrudniona. Istnieją działy gospodarki, 
jak np. przemysł stoczniowy, które sprzedają swe produkty stosunkowo rzadko ale za 
to wartość sprzedaży jest bardzo duża. Sprzedaż dwóch czy trzech statków w tym 
samym miesiącu przez polskie stocznie istotnie wpływa na sprawozdawczość
0 wielkości produkcji. Nie zawsze posiadamy informację dodatkową, która tego 
rodzaju jednorazowe zmiany w poszczególnych seriach statystycznych wyjaśniałaby
1 pomagała w interpretacji. Wreszcie w każdej serii statystycznej zdarzają się błędy. 
Analizowanie dodatkowych informacji zwykle pozwala zweryfikować prowadzoną 
analizę. Innymi słowy każda z serii statystycznych o charakterze równoległym na ogół 
dobrze rejestruje zmiany cykliczne, ale może generować błędy lub prowadzić do 
błędnej interpretacji. Podobnie w przypadku serii o charakterze wyprzedzającym; na 
ogół z pewnym wyprzedzeniem informują nas one o tendencjach pozytywnych lub 
negatywnych w gospodarce, jednak nie dają całkowitej pewności co do trafności ocen. 
Spadek zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw może być 
sygnałem o wzrastającym popycie, czyli może być interpretowane jako zjawisko
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świadczące o nadchodzącej dobrej koniunkturze. Ale równie dobrze, zmniejszanie się 
zapasów w magazynach producentów może świadczyć o rosnących kosztach ich 
utrzymywania i szukaniu ze strony przedsiębiorstw możliwości ich redukcji. 
Uzupełnienie informacji o zmianach w poziomie zapasów o informacje na temat tempa 
napływu zamówień czy o zmianach w kosztach produkcji, pozwala lepiej ocenić 
aktualne i przyszłe tendencje w gospodarce. Jednym słowem -  pojedyncza informacja 
nie jest wystarczająca zarówno do oceny stanu jak i krótkookresowych przewidywań. 
Każda dodatkowa informacja stanowi istotne jej uzupełnienie oraz weryfikuje 
wskazania. Dodatkowo, jeśli znane są relacje przyczynowo skutkowe pomiędzy 
obserwowanymi procesami gospodarowania opisanymi przez odpowiadające im serie 
statystyczne, wartość poznawcza takich analiz jest znacznie większa. Wykorzystując 
różne serie statystyczne do konstrukcji wielokomponentowych wskaźników sięgamy 
często do różnych źródeł i różnych metod zbierania informacji o rzeczywistości 
ekonomicznej. Tym samym unikamy powielania błędów, które mogą tkwić 
w metodologii lub sposobie przetwarzania informacji źródłowej.

Najważniejszym jednak powodem konstrukcji wielokomponentowych wskaźników 
jest historycznie potwierdzony fakt, że nie ma jednego schematu sygnalizującego 
ożywienie, czy nadchodzącą recesję. Każdy cykl jest inny od poprzednich, inne są na 
ogół przyczyny załamania gospodarczego i inne w kolejnych cyklach przyczyny 
wychodzenia z recesji. Dominacja czynników odgrywających istotną rolę w przebiegu 
poszczególnych cykli jest niezwykle zróżnicowana. Stąd, jednoczesna obserwacja 
wielu informacji ekonomicznych zmniejsza ilość fałszywych sygnałów, a w kon
sekwencji fałszywych ocen i prognoz.

Wskaźniki równoległe (równoczesne), wyprzedzające (wiodące) i opóźnione należą 
do grupy wskaźników rejestrujących cykliczność rozwoju gospodarki. Równoległe 
monitorują na bieżąco przebieg rozwoju, wyprzedzające sygnalizują przyszły rozwój, 
zaś opóźnione potwierdzają dotychczasowy przebieg aktywności gospodarczej.

Dobór informacji ekonomicznych, które mogą być składowymi takich wskaźników 
podlega kwalifikacji wedle następujących kryteriów:

• muszą one mieć istotne znaczenie dla przebiegu cyklu koniunkturalnego,
• muszą mieć cechy właściwe dla serii statystycznych,
• muszą charakteryzować się względnie stałą regularnością w rejestracji punktów 

zwrotnych,
• stopień wyprzedzenia, jednoczesności lub opóźnienia w rejestracji dolnych 

i górnych punktów zwrotnych również powinien być względnie stały,



serie podlegające kwalifikacji jako komponenty wskaźników równoległych, 
wyprzedzających czy opóźnionych powinny charakteryzować się „gładkością”, 
czyli nie zawierać zbyt wiele informacji zdecydowanie odbiegających od 
obserwacji przeciętnych czy od ostatnio obserwowanych trendów, 
informacje kwalifikowane jako komponenty powinny być dostępne regularnie i 
w miarę szybko.

Typowe informacje ekonomiczne uznawane za dobre komponenty wskaźnika 
równoległego (równoczesnego) to serie statystyczne na temat: 

produkcji,

dochodów osobistych, 
płac i wynagrodzeń 
zatrudnienia.

Typowe informacje ekonomiczne uznawane za dobre komponenty wskaźnika 
wyprzedzającego (wiodącego) to serie statystyczne na temat: 

zamówień, 
zapasów, 
podaży pieniądza, 
czasu dostaw,
wyników finansowych przedsiębiorstw,
oczekiwań menedżerów/konsumentów co sytuacji gospodarczej w najbliższej 
przyszłości,
wartości indeksów giełdowych, 
cen niektórych surowców, 
ilości zezwoleń budowlanych, 
wykorzystania mocy produkcyjnych 
wydajności pracy, 
ilość nowopowstałych firm, 
ilość bankructw.

Typowe informacje ekonomiczne uznawane za dobre komponenty wskaźnika 
opóźnionego to serie statystyczne na temat:

• wielkości zapasów,
• wydatków na inwestycje,
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• jednostkowych kosztów pracy,
• stóp procentowych, po których banki udzielają przedsiębiorstwom kredytu oraz 

oprocentowania papierów dłużnych firm,
• zadłużenia sektora prywatnego.
• relacji liczby zatrudnionych do liczby ludności,
• wolnych miejsc pracy,
• wielkości produkcji niektórych maszyn i urządzeń,
• kontraktów budowlanych.

Wszystkie serie statystyczne, które zostały zakwalifikowane jako komponenty 
podlegają wstępnemu przygotowaniu. Polega ono na odrzuceniu wartości 
ekstremalnych (jeśli takie wystąpiły), uwzględnieniu wpływu czynnika sezonowego 
oraz nadaniu seriom wyrażonym w wartościach nominalnych, wartości realnych przy 
przyjętym roku bazowym.

Konstrukcja Wskaźnika Równoległego Koniunktury (WRK) dla gospodarki 
polskiej zawiera następujące serie statystyczne: indeks produkcji przemysłowej, indeks 
sprzedaży detalicznej, wynagrodzenia i płace w sektorze przedsiębiorstw oraz 
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych13.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) zawiera następujące składowe: 
indeks giełdowy WIG, zamówienia w przemyśle, zapasy wyrobów gotowych 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, sytuację finansową przedsiębiorstw 
produkcyjnych, wydajność pracy, podaż pieniądza M3, zadłużenie gospodarstw 
domowych z tytułu kredytów oraz oceny menedżerów przedsiębiorstw co do stanu 
gospodarki14.

Wiele lat światowych doświadczeń oraz badań nad przebiegiem i zachowaniem się 
wskaźników wyprzedzających dla różnych gospodarek oraz w różnych fazach cyklu 
koniunkturalnego pozwoliło na wyodrębnienie kilku charakterystycznych ich cech.

13 Szczegółowe omówienie składowych Wskaźnika Równoległego Koniunktury oraz 
Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury omówione jest w: „New Composite Coincident and 
Leading Indexes for Poland”, Ph. Chen, Maria Drozdowicz-Bieć, Ph. Dhrymes Jr, V. 
Zamowitz. 24th CIRET-conference, Wellington- New Zealand, 1999.
14 W 2005 roku, po kilku latach obserwacji zdecydowano wprowadzić oceny menedżerów 
polskiego przemysłu jako składową WWK, w miejsce skłonności konsumentów do 
dokonywania zakupów.



Rysunek 4. Wskaźnik Równoległy Koniunktury (WRK) i Wskaźnik Wyprzedzający 
Koniunktury (WWK)

Źródło: Bureau for Investments and Economic Cycles LLC (BIEC LLC)

3. Charakterystyka wskaźników wyprzedzających

Poniżej przedstawione zostaną trzy cechy wskaźników wyprzedzających, 
charakterystyczne nie tylko dla konstrukcji dla gospodarki polskiej, ale również dla 
innych gospodarek świata. Są to: znaczny udział trendu w konstrukcjach wskaźników 
wyprzedzających, duża amplituda ich wahań oraz asymetria wyprzedzeń punktów 
zwrotnych w stosunku do wskaźnika równoległego lub innej serii statystycznej 
rejestrującej w realnym czasie zmiany w poziomie aktywności gospodarki.

Udział trendu
Wielokomponentowe konstrukcje wskaźników wyprzedzających charakteryzują się 

mniejszym udziałem trendu niż wielokomponentowe wskaźniki równoległe, sam PKB, 
czy też serie statystyczne na temat wielkości produkcji, sprzedaży detalicznej, czyli te, 
które zwykle zaliczamy do serii statystycznych równoczesnych. Wynika to przede
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wszystkim z typowego dla tych wskaźników doboru komponentów oraz z formy, 
w jakiej używamy poszczególnych serii statystycznych. Wśród typowych 
komponentów wskaźników równoległych dominują głównie takie dane statystyczne 
jak: wielkość produkcji, wielkość sprzedaży, wielkość dochodu osobistego, czy 
wielkość zatrudnienia. Serie te uwzględnianie są w konstrukcji wskaźnika 
równoległego w postaci poziomów (po uprzednim pozbawieniu wahań sezonowych 
oraz urealnieniu przy przyjętym roku bazowym). Tak dobrane dane statystyczne i w tej 
postaci posiadają bardzo duży udział trendu, zbliżony do trendu rozwojowego danej 
gospodarki. Podobnie, taki sam udział trendu zawiera Produkt Krajowy Brutto.

Serie statystyczne używane do kompozycji wskaźników wyprzedzających w wielu 
przypadkach nie zawierają trendu. Przykładowymi seriami pozbawionymi trendu lub 
zawierające go, ale w bardzo ograniczonym zakresie są: liczba godzin
przepracowanych w tygodniu, jednostkowy koszt pracy, wykorzystanie mocy 
produkcyjnych, zysk krańcowy, wydajność pracy. Inne serie, które również nie 
zawierają trendu, to wszystkie dane pochodzące z tzw. testów koniunktury lub innych 
badań opinii. Do takich danych zaliczyć można statystykę na temat tempa napływu 
nowych zamówień w przedsiębiorstwach (jeśli pochodzi z badań metodą testu), 
zmiany w wielkości zapasów, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, oceny 
konsumentów (tzw. consumer confidence lub consumer sentiment indexes), oceny 
tempa realizacji zamówień (vendor performance), czy stosowane niekiedy jako 
komponenty wskaźników wyprzedzających - tzw. indeksy menedżerów logistyki 
(Purchasing Management Indexes). Forma raportowania tych danych statystycznych 
bardziej odpowiada tempom zmian niż poziomom. Dane pochodzące z testów 
koniunktury lub innych badań opinii podawane są najczęściej w postaci salda 
odpowiedzi, czyli różnicy pomiędzy odsetkiem respondentów stwierdzających 
poprawę, a odsetkiem respondentów stwierdzających pogorszenie badanego zjawiska. 
Nieco rzadziej stosowaną formą salda jest odsetek odpowiedzi pozytywnych, plus 
połowa odsetka odpowiedzi nie stwierdzających zmiany. Ta druga forma salda 
pozwala uniknąć wielkości negatywnych, ale żadna z nich nie zawiera trendu 
długookresowego.

Niektóre serie danych statystycznych, które w oryginale raportowane są w postaci 
poziomów, przekształca się dla potrzeb kompozycji wskaźników wyprzedzających na 
dane pokazujące wielkość zmiany (w postaci różnicy lub ilorazu wartości bieżącej w 
stosunku do wartości poprzedniej). Dzięki takiemu zabiegowi uzyskuje się czasami 
dodatkowe, na ogół jednomiesięczne wyprzedzenie. Jednak jednocześnie zabieg ten 
powoduje całkowite wyeliminowanie trendu długookresowego. Tego typu
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przekształceń dokonuje się zazwyczaj dla takich danych statystycznych jak np. 
zadłużenie konsumentów i podmiotów gospodarczych z tytułu kredytów, ilość 
bankructw, ilość nowopowstałych przedsiębiorstw, ilość zezwoleń budowlanych. Dane 
te w oryginale raportowane przez banki centralne lub biura statystyczne podawane są 
w postaci poziomu, np. poziomu zadłużenia z tytułu kredytów w danym miesiącu. 
Przekształcając tą serię w różnicę pomiędzy aktualnym i poprzednim miesiącem (lub 
iloraz) uzyskujemy informację o dynamice zmian. Podobnie w przypadku zezwoleń 
budowlanych, które na ogół raportowane są postaci ilości zezwoleń wydanych od 
początku roku. Niektóre z tych serii jak na przykład zadłużenie z tytułu kredytów, 
nawet po urealnieniu zawierają bardzo duży udział trendu, zaś comiesięczne zmiany są 
nieznaczne. Podane w postaci różnicy stają się bardziej wrażliwe, ale jednocześnie nie 
zawierają trendu. Najczęściej stosowaną serią statystyczną, zawierającą trend, będącą 
składową wielu wskaźników wyprzedzających dla różnych gospodarek jest podaż 
pieniądza Ml, M2 lub M3 w ujęciu realnym.

Rysunek 5. Wskaźniki równoległy i wyprzedzający dla USA 
Źródło: The Economic Cycle Research Institute (ECRI)



Zjawisko większego udziału trendu we wskaźniku równoległym i mniejszego jego 
udziału we wskaźniku wyprzedzającym ilustrują rysunki 4 i 5. Przedstawiają one 
wskaźniki równoległe i wyprzedzające dla dwóch gospodarek: polskiej
i amerykańskiej. We wskaźnikach tych, dobór komponentów jest zróżnicowany 
zarówno pod względem treści danych statystycznych, źródła ich pochodzenia oraz 
formy raportowania. Mimo tych różnic, wskaźnik równoległy w obu przypadkach 
wykazuje wyższą dynamikę niż wskaźnik wyprzedzający.

Niektóre ośrodki konstruujące wskaźniki równoległe i wyprzedzające nadają im 
wspólny trend. Najczęściej jest to trend wskaźnika równoległego, lub trend PKB. 
Czasami, zwłaszcza jeśli statystyka o PKB nie jest dostępna w przedziałach 
kwartalnych, wybiera się trend jednego z komponentów wskaźnika równoległego. 
Zwykle jest to trend indeksu produkcji. Zmiana ta nie narusza przebiegu krzywych, 
a jedynie ich kąt nachylenia względem osi odciętych, zachowując te same odległości 
między punktami krzywej wskaźnika równoległego i krzywej wskaźnika 
wyprzedzającego. Zabieg ten nie ma znaczenia merytorycznego, a jego celem jest 
jedynie nadanie bardziej eleganckiej formy obu wskaźnikom.

Amplitudy wahań
Drugą charakterystyczną cechą wielokomponentowych wskaźników 

wyprzedzających jest ich znacznie większa w porównaniu ze wskaźnikami 
równoległymi wrażliwość. Oznacza to po pierwsze, że miesięczne zmiany wskaźnika 
wyprzedzającego są większe niż miesięczne zmiany wskaźnika równoległego, a w 
konsekwencji większe niż aktywność całej gospodarki rejestrowanej przez PKB. 
Odchylenia standardowe dla miesięcznych zmian (różnica w poziomach) dla 
wskaźnika wyprzedzającego w przypadku Polski wynosi 1.3. Zaś odchylenie 
standardowe miesięcznych zmian wskaźnika równoległego wynosi 1.1. Stosunek tych 
odchyleń wynosi jak 1 do 1.17.

W przypadku wskaźników o dłuższej historii, różnice w standardowym odchyleniu 
dla miesięcznych zmian wskaźnika równoległego i wyprzedzającego są jeszcze 
większe. Dla gospodarki amerykańskiej, dla której dane sięgają 1949 roku, odchylenie 
to dla wskaźnika równoległego wynosi 0.3, zaś dla wskaźnika wyprzedzającego 0.83. 
Stosunek tych odchyleń wynosi jak 1 do 2.8.

Dla gospodarki francuskiej odchylenie standardowe miesięcznych zmian wskaźnika 
równoległego wynosi 0.56, zaś dla wskaźnika wyprzedzającego 0.98. Stosunek ten 
wynosi jak 1 do 1.8.
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Dodatkowo, amplituda wahań cykli koniunkturalnych oraz cykli wzrostowych jest 
również wyższa w przypadku wskaźnika wyprzedzającego niż odpowiednie amplitudy 
wahań wskaźnika równoległego. Praktycznie oznacza to, że w okresie recesji 
głębokość całkowitego spadku wskaźnika wyprzedzającego jest większa niż 
odpowiadająca mu głębokość spadku wskaźnika równoległego. Przykładowo, 
w okresie zwolnienia gospodarki polskiej w latach 1998-99, wskaźnik wyprzedzający 
spadł o 6.5 punktu, czyli stracił 6.3 procent swej wartości. Odpowiednio wskaźnik 
równoległy spadł zaledwie o 1.7 punktu, co stanowiło 1.5 procent. Podobne relacje 
zaobserwowano na przykładzie gospodarki amerykańskiej. Podczas kryzysu lat 1974- 
75 wskaźnik wyprzedzający zarejestrował spadek o 10.8 punktu, co odpowiadało 
18.7% spadkiem jego wartości. Podczas gdy wskaźnik równoległy spadł zaledwie 
o 3.7 punktu, co stanowiło 6% jego wartości. W okresie kryzysu lat 1980-81, wskaźnik 
wyprzedzający stracił 6.4 punktu czyli 9.6% swej wartości, zaś wskaźnik równoległy 
zaledwie 2.7 punktu czyli 3.6%.15

Asymetria wyprzedzeń
Kolejną, charakterystyczną* cechą wskaźników wyprzedzających w stosunku do 

rzeczywistego przebiegu cyklu koniunkturalnego, jest niesymetryczność wyprzedzeń 
górnych (szczyt) i dolnych (dno) punktów zwrotnych.

Najczęściej obserwujemy znacznie dłuższe wyprzedzenie szczytu, sygnalizujące 
zwolnienie gospodarki lub jej recesję oraz krótsze wyprzedzenie dna, czyli sygnał 
ożywienia (w przypadku cykli klasycznych) lub przyspieszenia wzrostu (w przypadku 
cykli wzrostowych).

Gdyby przebieg wskaźnika równoległego i wyprzedzającego odnieść do cyklu 
idealnego, tak jak przedstawiono to na rys.2, to wskaźnik wyprzedzający miał by 
przebieg taki jak przedstawiono to schematycznie na rys.6. Niesymetryczność 
wyprzedzeń wskaźnika wyprzedzającego w stosunku do równoległego, polegająca na 
dłuższym wyprzedzeniu szczytów w stosunku do długości wyprzedzeń dolnych 
punktów zwrotnych, jest konsekwencją niesymetryczności wyprzedzeń jego 
składowych. Zróżnicowanie to pomiędzy poszczególnymi komponentami jest znaczne. 
Zjawisko bliżej ilustruje tablica 2. Przedstawiono w niej średnie wyprzedzenia 
poszczególnych, wybranych komponentów wskaźnika wyprzedzającego dla pięciu 
gospodarek (USA, Niemcy, Włochy, Francja i Polska) oraz średnie wyprzedzenia 
całego wskaźnika wyprzedzającego, osobno dla szczytu osobno dla dna. Wyprzedzenia 
te porównywane były w stosunku do wskaźnika równoległego dla każdej gospodarki.

15 Business Cycle Indicators, The Conference Board, volume 6, Number 8, August 2001
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Rysunek 6. Schemat przebiegu wskaźnika wyprzedzającego i równoległego dla 
idealnego cyklu 

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Średnie wyprzedzenia (-) w miesiącach wybranych składowych i samego
wskaźnika wyprzedzającego w stosunku do wskaźnika równoległego dla 
górnych i dolnych punktów zwrotnych cykli koniunkturalnych i cykli 
wzrostowych________________ __________ _____________________

Lp. Nazwa
komponentu

U.S.A. Niemcy Włochy Francja Polska
Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt Dno

1. Wydajność
pracy -10 -1 -11 -2 -13 -1 -8 -3 -4 0

2 Zamówienia -9 -2 -6 -5 -8 b.d. -12 -4 -12 -4
3. Zapasy b.d. b.d. -11 -8 b.d. b.d. -10 -4 -8 -5

4. Indeksy
Giełdowe -8 -4 -15 -6 -13 -5 -12 -6 -12 -3

5. Podaż Pieniądza -12 -1 -12 -1 -10 b.d. b.d. b.d. -11 -7

6. Stopy
Procentowe -26 -13 -20 -11 b.d. b.d. b.d. b.d. -23 -12

7. Indeksy
Konsumenckie -14 -4 -15 -5 -16 -4 b.d. b.d. -14 b.d.

8. Wskaźnik
Wyprzedzający -8 -4 -8 -3 -7 -3 -7 -3 -8 -3

Źród o: The Conference Board, F1BER, ECRI, BIEC. Przeliczenia własne
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.. Nietrudno zauważyć znaczną różnicę poszczególnych składowych wskaźnika 
wyprzedzającego w wyprzedzeniach szczytu i dna. Zwolnienie gospodarcze 
sygnalizowane jest ze znacznie większym wyprzedzeniem niż jej ożywienie. Równie 
duże jest zróżnicowanie w wyprzedzeniach pomiędzy różnymi grupami komponentów, 
reprezentujących poszczególne obszary działalności gospodarczej. Najdłuższe 
wyprzedzenia mają serie statystyczne pochodzące z rynków finansowych. Spośród 
nich, najwcześniej sygnalizują punkty zwrotne realne stopy procentowe oraz indeksy 
giełdowe, jednak te ostatnie generują sporo fałszywych sygnałów oraz są niezwykle 
wrażliwe (podlegają częstym i znacznym wahaniom). Podobnie mylące mogą być 
sygnały dotyczące podaży pieniądza. Ta seria statystyczna ma skłonność do 
rejestrowania fałszywych punktów zwrotnych zwłaszcza na szczytach.

Stopień wyprzedzenia poszczególnych składowych wskaźników wyprzedzających 
jest bardzo zbliżony dla różnych gospodarek, choć serie statystyczne dotyczące danego 
zjawiska nie są identyczne w sensie stosowanej metodologii, definicji i źródła 
raportowania. Największe zróżnicowanie pod tym względem obserwuje się 
w przypadku informacji dotyczących zatrudnienia. W kompozycji wskaźnika 
wyprzedzającego dla gospodarki amerykańskiej, francuskiej i włoskiej jest to średnia 
liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia w przedsiębiorstwach. W przypadku 
gospodarki niemieckiej jest to liczba osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu, 
podczas gdy w przypadku wskaźnika dla gospodarki polskiej jest to wydajność pracy 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Również w przypadku informacji na temat zamówień oraz zapasów, serie 
statystyczne włączone do kompozycji wskaźników wyprzedzających różnią się 
istotnie. We wszystkich przedstawionych w tabeli 2 przypadkach, z wyjątkiem Polski, 
dane na temat zamówień i zapasów pochodzą z tzw. statystyki oficjalnej, mają 
charakter ilościowy. W przypadku Polski dane pochodzą z testu koniunktury 
przeprowadzanego przez IRG-SGH dla przedsiębiorstw przemysłowych. Mimo tych 
różnic, średnie wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych nie odbiegają 
znacznie od standardów informacji ilościowej i doskonale opisują przebieg tych 
zjawisk.

Podobną zbieżność stopnia wyprzedzeń obserwujemy w przypadku wskaźników 
konsumenckich, pomimo że w praktyce występują znaczne różnice w stosowanej przez 
poszczególne ośrodki badawcze metodologii. Różnice te dotyczą głównie rodzaju 
planowanych zakupów (wszystkie lub wybrane dobra trwałego użytku, zakupy 
ogółem) oraz horyzontu czasowego dokonywanych przez respondentów ocen.
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