Joanna Klimkowska, Sebastian Stolorz

Własności prognostyczne Barometru koniunktury IRG
i jego składowych w oparciu o wskaźnik referencyjny
wahań cyklicznych dla gospodarki polskiej

W artykule opisano własności prognostycznych wskaźników koniunktury
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Analizie poddano szeregi czasowe
zarówno syntetycznego wskaźnika - barom etru IRG SGH jak i jego składo
wych, które stanowią oceny aktywności gospodarczej w wybranych obszarach.
Analizę własności morfologicznych przeprowadzono w oparciu o wskaźnik
referencyjny wahań cyklicznych gospodarki polskiej, obliczony w oparciu
o zbiór miesięcznych danych agregatów aktywności gospodarczej w Polsce.
Zastosowanie wskaźnika referencyjnego pozwoliło na zniwelowanie krótkoo
kresowych wahań, obserwowanych w pojedynczych szeregach danych. Dzięki
uwypukleniu cyklicznych aspektów aktywności gospodarczej w Polsce i bar
dziej precyzyjnemu wyodrębnieniu punktów zwrotnych wahań cyklicznych,
niż w przypadku szeregów PKB, wskaźnik stanowi lepszy punkt odniesienia
do oceny własności prognostycznych badanych wskaźników koniunktury.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że własności prognostyczne indywi
dualnych wskaźników koniunktury IRG SGH są szczególnie istotne w przy
padku w ahań cyklu wzrostowego polskiej gospodarki. Jednocześnie własności
prognostyczne wskaźników koniunktury IRG SGH są bardzo zróżnicowane.
Niektóre z nich, na przykład dla przemysłu i dla budownictwa, mają charakter
wyprzedzający, wynoszący co najmniej kilkanaście miesięcy. Barometr IRG
SGH wykazuje raczej cechy wskaźnika równoległego niż wyprzedzającego.
W pracy zaproponowano odmienną postać barometru, będącego konstrukcją
wskaźnika wyprzedzającego, z kilkumiesięcznym okresem wyprzedzenia.

1. Wprowadzenie
Celem analizy jest zbadanie właściwości morfologicznych jakościowych
barom etrów koniunktury gospodarczej, obliczanych w oparciu o wyniki
badań ankietowych prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego
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Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Za punkt odniesienia analizy przy
jęto syntetyczny wskaźnik w ahań cyklicznych gospodarki polskiej opraco
wany na potrzeby niniejszej analizy w oparciu o dostępne szeregi miesięczne
m iar aktywności gospodarczej w Polsce. Pozwoliło to na jednoznaczne scha
rakteryzowanie poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego, w szczególności
punktów zwrotnych cyklu koniunktury oraz amplitudy w ahań. Z zestawienia
szeregów w skaźnika referencyjnego i PKB (wykresy 1 i 2) wynika, iż wskaźnik
referencyjny znacznie lepiej ilustruje w ahania cykliczne, niż „surowe” dane
z rachunków narodowych dla gospodarki polskiej. Uwypuklenie cyklicznych
wzorców w przebiegu szeregów, a jednocześnie zniwelowanie w ahań poszcze
gólnych komponentów można osiągnąć za pomocą odpowiednio skonstru
owanego wskaźnika syntetycznego, złożonego z szeregu zmiennych. Taki
wskaźnik uwidacznia cykliczne wzorce przebiegów zmiennych składowych,
wygładzając znaczną część zmienności wskaźników indywidualnych o poza
cyklicznym charakterze. Wskaźniki syntetyczne obrazują punkty zwrotne
cyklu znacznie wyraźniej i wygodniej, niż jakakolwiek pojedyncza zm ienna
składowa. Wskaźnik syntetyczny pozwala zatem odróżnić znaczne zmiany
w w artościach wskaźników składowych od niewielkich zmian. Zastosowanie
wskaźników jest zgodne z tradycyjnym podejściem do analizy cyklu koniunk
turalnego, rozwiniętym między innymi w Stanach Zjednoczonych przez
A. B urnsa i W. Mitchella.
Ze względu na słabe własności prognostyczne wskaźników koniunktury
IRG w ujęciu bezwzględnym (poziomy), zasadnicza część analizy została
przeprowadzona w ujęciu względnym, po obliczeniu wygładzonych odchyleń
od trendu. Wyniki analizy jednoznacznie wskazują, że badania ankietowe
znacznie lepiej odzwierciedlają w ahania cykliczne wokół trendu (podejście
względne), niż w ujęciu bezwzględnym. Agregacja wskaźników sektorowych
pozwala natomiast na konstrukcję precyzyjnych wskaźników wyprzedzających
w ahania cykliczne w gospodarce polskiej o wiele miesięcy.

2. Konstrukcja wskaźnika referencyjnego
Badania nad wskaźnikami cykli w gospodarce mają długą i ciekawą histo
rię. Korzenie współcześnie stosowanych metod sięgają do listy wskaźników
cyklu koniunkturalnego liczonych przez W. Mitchella i A. Burnsa dla National
Bureau for Economic Research (NBER) w latach trzydziestych XX wieku. Dalsze
prace prowadzone były przez G. M oorea - dyrektora badań w NBER, wspólnie
z C. Boschan, G. Bry, J. Shishkinem i V. Zarnowitzem. W 1961 roku, Shishkin

Własności prognostyczne Barometru koniunktury IRG i jego składowych w oparciu o wskaźnik...

217

- ówczesny dyrektor Biura Cenzusu przy rządzie Stanów Zjednoczonych,
wspólnie z NBER oraz Radą Doradców Ekonomicznych Prezydenta rozpoczął
publikację miesięcznego raportu na temat badań cyklu koniunktury. We wczes
nych latach 70-tych prace nad wskaźnikami zostały przeniesione do Biura
Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. W 1995 roku program badań
i tworzenia wskaźników koniunktury został sprywatyzowany i jego realizację
przejęła The Conference Board (TCB). Prowadząc badania nad wskaźnikami dla
Stanów Zjednoczonych, TCB rozwinęła program Global Indicators, w ram ach
którego rozpoczęła również opracowywanie wskaźników dla innych krajów.
Spośród różnych kategorii wskaźników najbardziej użytecznymi - ze względu
na postawiony cel badawczy - wydają się być wskaźniki równoczesne, bazu
jące na takich zmiennych makroekonomicznych, jak. zatrudnienie, wielkość
produkcji, dochody osobiste, czy wielkość sprzedaży handlu - a więc szerokie
agregaty mierzące aktywność gospodarczą. Wykorzystanie podobnych makrozmiennych, pozwala wyeliminować w ahania sektorowe i daje tym samym pod
stawę do wyznaczania wahań cyklicznych koniunktury.
O włączeniu zmiennych do wskaźnika syntetycznego decyduje wiele czynni
ków. W szczególności, o tym czy wskaźnik jest dobry decyduje szereg warunków.
Jednym z nich jest współzależność, opisująca w jakim stopniu przebieg szeregu
jest zgodny z cyklem koniunkturalnym. Ważne jest tu także, aby cykliczne
wzorce przebiegu szeregu były zachowane dla całego okresu analizy. Kolejnym
warunkiem jest uzasadnienie ekonomiczne cyklicznego przebiegu danych i jego
adekwatność statystyczna: dane powinny być zbierane i przetwarzane zgodnie
z przyjętymi zasadami sprawozdawczości, co często - ze względu na częste
zmiany metodologiczne w polskich rachunkach narodowych - ogranicza zbiór
danych do tych, które są publikowane regularnie w określonych odstępach cza
sowych. Ponadto ważne jest także, aby szeregi były stosunkowo gładkie, to zna
czy aby zmiany pomiędzy kolejnymi obserwacjami nie były zbyt gwałtowne.
Wśród szeregów danych ekonomicznych stosunkowo niewiele jest takich,
które w surowej postaci spełniają wszystkie wymagane warunki. W celu skon
struowania ostatecznego wskaźnika często zatem zachodzi konieczność w pro
wadzenia odpowiednich modyfikacji, na przykład usunięcia wahań sezonowych,
wygładzenia wskaźnika metodą średnich ruchomych lub wstępnej agregacji
kilku zmiennych w celu skonstruowania ostatecznego komponentu wskaźnika.
Na potrzeby przeprowadzonej analizy wskaźnik referencyjny obliczono przy
użyciu trzech składowych, odpowiadających poziomowi realnej produkcji, real
nej konsumpcji i realnego dochodu.
Za m iarę realnej produkcji przyjęto zdeflowane wskaźnikiem cen producen
tów (tzw. wskaźnik PPI) wskaźniki produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji
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budowlano-montażowej, które po sprowadzeniu do porównywalnej postaci
wskaźników jednopodstawowych, zostały zagregowane za pomocą wag odpo
wiadających udziałom obydwu kategorii w łącznej produkcji gospodarki.
Miernikiem realnej konsumpcji jest jednopodstawowy wskaźnik sprzedaży
detalicznej, obliczony w oparciu o miesięczne dane publikowane przez GUS
na temat miesięcznej i rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej. Przekształcenie
uzyskanego wskaźnika sprzedaży nominalnej w wskaźnik realny przeprowa
dzono za pomocą deflacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
(tzw. wskaźnik CPI).
Jako trzecią składową syntetycznego wskaźnika w ahań cyklicznych przyjęto
szereg stanowiący de facto realny poziom funduszu płac w sektorze przedsię
biorstw. Do konstrukcji tej zmiennej składowej użyto publikowanych przez GUS
danych o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze
przedsiębiorstw, a jako deflatora - wskaźnika cen towarów i usług konsump
cyjnych GUS (CPI).
Procedura obliczenia wskaźnika syntetycznego obejmowała następujące
etapy: obliczenie miesięcznych zmian poszczególnych komponentów, wystandaryzowanie zmian cząstkowych w celu zrównoważenia wpływu szeregów
charakteryzujących się różnym stopniem zmienności i wreszcie obliczenie jednopodstawowego wskaźnika, poprzez sumowanie wystandaryzowanych zmian
poszczególnych komponentów.
Zmiany miesiąc do miesiąca dla każdej zmiennej cząstkowej dokonano
obliczono przy użyciu symetrycznej zmiany procentowej:

Tak obliczone zmiany procentowe skorygowano poprzez przemnożenie ich
przez współczynniki standaryzujące wr Następnie dla każdego miesiąca zsu
mowano miesięczne zmiany procentowe wszystkich zmiennych:
n

[2]
i= 1

Ostateczną postać wskaźnika obliczono łańcuchowo, poprzez odwrócenie
formuły symetrycznej zmiany procentowej. Począwszy od wartości 100 dla
pierwszego miesiąca próby (k=l), wartości w kolejnych miesiącach (k=2, 3, ...)
zostały obliczone przy użyciu następującego wzoru:
200 + sk
200 - sk

[3]
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Szereg wartości tak obliczonego wskaźnika referencyjnego w okresie 1995-2007 (po uśrednieniu do danych kw artalnych i obliczeniu średniej rocznej)
przedstawiono na wykresie 1 w raz z szeregiem PKB. Zestawienie to wyraźnie
pokazuje, że przebieg wskaźnika referencyjnego pokryw a się z przebiegiem
danych o poziomie realnego PKB, jednak w ahania cykliczne w tempie w zro
stu są lepiej uwypuklone we wskaźniku referencyjnym. Aby móc dokładniej
rozpoznać cykl wzrostowy, dodatkowo przeprow adzono detrendyzację oby
dwu szeregów, zarówno wskaźnika referencyjnego, jak również PKB. W tym
celu najpierw oszacowano kw adratow ą funkcję trendu (metodą najmniej
szych kwadratów), a następnie obliczono odchylenia procentowych wartości
szeregów od trendu. Kierunek odchyleń i ich zmiany determ inują fazy cyklu
wzrostowego.
Obliczone odchylenia od trendu obydwu szeregów zostały zilustrowane
na wykresie 2. Wskaźnik referencyjny dokładnie odwzorował górny punkt
zwrotny w cyklu wzrostowym PKB w II kwartale 2000 r. i dolny punkt zwrotny
cyklu wzrostowego w I kwartale 2003 r. Jednocześnie wskaźnik referencyjny zna
cząco wygładził obserwowane w przypadku przebiegu odchyleń PKB, wahania
Wykres 1. Cykl koniunkturalny mierzony poziomem PKB i wskaźnikiem referencyjnym
(2000 = 100 )
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Wykres 2. Cykl wzrostowy standaryzowany odchyleniami PKB i wskaźnika referencyjnego
od trendu

w okresach 1997-1999 oraz 2004-2005. Tym samym skonstruowany wskaź
nik pozwolił na uwypuklenie w ahań cyklu wzrostowego, przy jednoczesnym
wyeliminowaniu w ahań o charakterze niecyklicznym. Wyniki pokazują,
iż w okresie 1995-2006 miała miejsce jedna recesja wzrostowa (mierzona
odchyleniami aktywności gospodarczej od długookresowego trendu), w okre
sie od II kwartału 2000 do I kw artału 2003 (na rysunku: Q2 2000 - Q1 2003).
Trzyletni okres trw ania recesji wydaje się być zasadny ekonomicznie jako
wystarczająco długi na dokonanie realokacji zasobów wytwórczych i propor
cjonalnie krótki, w stosunku do długości faz ekspansji. Pierwsza z faz eks
pansji jest szacowana na okres od IV kw artału 1994 r. do II kw artału 2000 r.,
natom iast druga faza rozpoczęła się w I kwartale 2003 r. i trw ała co naj
mniej do I kw artału 2007 r. Obok przedstawionych na wykresie faz cyklu
(okres recesji wzrostowej Q2 2000 - Q1 2003 zaznaczono jasnoszarym tłem
na wszystkich ilustracjach) wiadomo, że do IV kw artału 1994 r. gospodarka
polska znajdowała się w okresie recesji wzrostowej, która trw ała co najmniej
od początku lat dziewięćdziesiątych.
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3. Własności prognostyczne poszczególnych wskaźników
koniunktury
3.1. Przemysł przetwórczy
Wykres 3. Wygładzone odchylenia od trendu wskaźnika koniunktury IRG dla przemysłu
na tle odchyleń wskaźnika referencyjnego

Okres

Punkt zwrotny

04/98

Górny

Zachowanie
+ 24

12/99

Dolny

dodatkowy

10/00

Górny

dodatkowy

04/02

Dolny

+ 10

09/04

Górny

dodatkowy

01/06

Dolny

dodatkowy

01/07

Górny

nowy (tentatywnie)

Odchylenia od trendu sektorowego wskaźnika koniunktury w przemyśle
wykazały cztery górne punkty zwrotne w latach 1997-2007: 04/98, 10/00, 09/04,
01/07. Ostatni z wymienionych punktów zwrotnych ze stycznia 2007 roku nie
może być jeszcze ostatecznie zweryfikowany ze względu na niewielką liczbę
obserwacji w roku 2007.
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Jednocześnie odnotowano cztery dolne punkty zwrotne w następujących
miesiącach: 02/97, 12/99, 04/02 oraz 01/06. Układ punktów zwrotnych wska
zuje, iż w omawianym okresie miały miejsce trzy krótkie fazy (trwające śred
nio 3 lata) cyklu wzrostowego. Jak widać na rys. 3, krótkie fazy cyklu układają
się w fazy długie, spośród których tylko jedną - okres recesji wzrostowej
(trwający 4 lata: od 04/98 do 04/02) można uznać za zakończoną. Zarówno
do 1998 roku, jak również od 2002 roku występują długie fazy wzrostowe
cyklu. Ich potwierdzenie wymaga jednak dysponowania dłuższymi szeregami
czasowymi. Zestawienie przebiegu długich i krótkich faz cyklu ze wskaźni
kiem referencyjnym pozwala przypuszczać, że długie fale cyklu są lepszymi
indykatorami zmian cyklu referencyjnego. Górny punkt zwrotny cyklu refe
rencyjnego w maju 2000 r. został zasygnalizowany w badaniach przemysłu
z blisko trzyletnim wyprzedzeniem, natom iast dolny punkt zwrotny cyklu
referencyjnego z 10-miesięcznym. Znacznie dłuższy okres wyprzedzenia gór
nego punktu zwrotnego, niż dolnego jest zgodny z konsensusem badawczym
w innych krajach. Asymetria długości fazy wzrostowej i spadkowej, wraz
z odmiennym przebiegiem procesów gospodarczych w przypadku górnych
i dolnych punktów zwrotnych dostarczają przesłanek wyjaśniających rozbież
ności prognostyczne.

3.2. Budownictwo
Podobny przebieg wahań cyklicznych jak w przemyśle przetwórczym odno
towano w budownictwie i handlu. W przypadku budownictwa długie fazy
cyklu są znacznie bardziej wyraźne, natomiast fazy krótkie zaobserwowane
w przypadku przemysłu mają tu jedynie charakter niewielkich wahań. Za górny
punkt zwrotny w badanym okresie przyjęto: 06/97, natomiast za dolny: 03/02.
Układ punktów zwrotnych w budownictwie wskazuje na wyższą korelację
z fazami cyklu wskaźnika referencyjnego, niż w przypadku przemysłu. Punkt
szczytowy został zasygnalizowany przez wskaźnik dla sektora budownictwa
z ponad trzyletnim wyprzedzeniem, natomiast dolny punkt z 11-miesięcznym
wyprzedzeniem. Struktura wyprzedzeń cyklu referencyjnego przez wskaźnik
w budownictwie jest więc niemalże identyczna z długim cyklem odnotowanym
w przemyśle.
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Wykres 4. Wygładzone odchylenia od trendu wskaźnika koniunktury IRG dla budownictwa

Okres

Punkt zwrotny

Zachowanie

06/97

Górny

+ 34

03/00

Dolny

dodatkowy

03/02

Dolny

+ 11

06/05

Górny

dodatkowy

12/05

Dolny

dodatkowy

3.3. Handel
Odchylenia w handlu silniej akcentują dolny punkt zwrotny w styczniu
2000 roku i następnie górny w kwietniu 2001 r. Dodatkowa fala cyklu, obser
wowana także w przemyśle, jest tu bardziej widoczna. Jednocześnie w okresie
ekspansji wzrostowej lat 2003-2007, pojawia się tu szereg krótkookresowych
wahań o zbliżonej do rocznej długości cyklu. Ze względu na niewielką ampli
tudę tych w ahań zostały one pominięte w analizie. Za kluczowe w prognozo
waniu cyklu referencyjnego należy uznać następujące punkty zwrotne: górny
z kwietnia 1998 r. oraz dolny z października 2002 r. Wyprzedzenia cyklu refe
rencyjnego wynoszą więc odpowiednio: 24 miesiące (górny punkt) i 4 miesiące
(dolny punkt).
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Wykres 5. Wygładzone odchylenia od trendu wskaźnika koniunktury IRG dla handlu na tle
odchyleń wskaźnika referencyjnego

Zachowanie

Okres

Punkt zwrotny

04/98

Górny

+ 24

01/00

Dolny

dodatkowy

04/01

Górny

dodatkowy

10/02

Dolny

+ 4

Górny

dodatkowy

05/06

3.4. Gospodarstwa domowe
Wskaźnik ocen kondycji gospodarstw domowych wykazuje stosunkowo naj
większą wyrazistość ze względu na niewielką zmienność szeregu i jednocześnie
dużą amplitudę wahań cyklicznych. Pomimo niewielu wcześniejszych obser
wacji za pierwszy górny punkt zwrotny można przyjąć marzec 1997 r., który
z 37 miesięcznym wyprzedzeniem prognozuje zakończenie fazy wzrostowej
cyklu referencyjnego. Także dolny punkt zwrotny z kwietnia 2001 r. z istotnym
wyprzedzeniem - sięgającym 2 2 miesięcy - antycypuje dolny punkt zwrotny
wskaźnika referencyjnego. Własności morfologiczne wskaźnika bazującego
na ocenach gospodarstw domowych sprawiają, że jest on idealnym kandyda
tem jako zmienna składowa syntetycznych wskaźników wyprzedzających. O ile
bowiem pozostałe wskaźniki wykazują daleko idące powiązania ze specyfiką
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danego działu, o tyle nastroje konsumenckie zdają się być niewrażliwe na spe
cyfikę branżową, skutecznie prognozując zmiany dynamiki ogólnej aktywności
gospodarczej.
Wykres 6. Wygładzone odchylenia od trendu wskaźnika IRG kondycji gospodarstw
domowych na tle odchyleń wskaźnika referencyjnego

Okres

Punkt zwrotny

Zachowanie

03/97

Górny

+ 37

04/01

Dolny

+ 22

09/03

Górny

dodatkowy

01/04

Dolny

dodatkowy

3.5. Rolnictwo
Oceny koniunktury w rolnictwie stosunkowo słabo odnoszą się do zmian
w ogólnej aktywności gospodarczej. Charakterystyczną własnością tego wskaź
nika jest uwypuklenie nieco odmiennego wzorca w ahań cyklicznych niż omó
wione wcześniej wskaźniki. W przebiegu wskaźnika koniunktury dla rolnictwa
można zauważyć dwie fazy: spadkową w okresie lat 1997-1999 i wzrostową
od 1999 r. do 2007 r. Pierwsza faza kończy się dolnym punktem zwrotnym
w październiku 1999 r., po czym następuje długa faza wzrostowa, obejmująca
dwie fale krótkiego cyklu (ze szczytem w październiku 2 0 0 1 r. i dnem w kwiet
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niu 2003 r. oraz ze szczytem w lipcu 2005 r. i tymczasowym dnem w maju
2006 r.). Przebieg wskaźnika w zasadzie utrudnia jego włączenie jako zmiennej
składowej szerszego miernika prognostycznego.
Rysunek 7. Wygładzone odchylenia od trendu wskaźnika koniunktury IRG dla rolnictwa
na tle odchyleń wskaźnika referencyjnego

Okres

Punkt zwrotny

01/97

Górny

+ 39

10/99

Dolny

dodatkowy

Zachowanie

10/01

Górny

dodatkowy

04/03

Dolny

+1

07/05

Górny

dodatkowy

05/06

Dolny

dodatkowy

3.6. Sektor bankowy
Podobne trudności, jak w przypadku wskaźnika dla rolnictwa, dotyczą
wskaźnika dla sektora bankowego. Wskaźnik ten wykazuje dobre właściwo
ści bieżącego opisywania aktywności gospodarczej, jednak nie ma własności
wyprzedzających. Górny punkt zwrotny wskaźnika pokrywa się ze szczytem
odchyleń szeregu referencyjnego, przypadającym na maj 2000 roku. Z kolei
dolny punkt zwrotny wskaźnika z lipca 2003 r. „spóźnia" się o cztery miesiące
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z zasygnalizowaniem dna przebiegu cyklu referencyjnego. Gorsze własności
tego wskaźnika wynikają także z jego stosunkowo dużej zmienności. W okresie
kilku lat obserwacji dostrzegalne są bowiem liczne pośrednie punkty zwrotne
krótkookresowych wahań cyklicznych. Ze względu na ich znikomą amplitudę
ich przebieg został pominięty w analizie, za wyjątkiem tymczasowego górnego
punktu zwrotnego z maja 2006 r. Ze względu na niewielką liczbę obserwacji
następujących po tym punkcie na razie trudno jednoznacznie ocenić, czy oceny
koniunktury w sektorze bankowym nadal będą się poprawiać - prowadząc
do nowego górnego punktu zwrotnego, czy też wspomniany punkt zostanie
ostatecznie uznany za koniec fazy ekspansji sektora w związku z ewentualnym
dalszym pogarszaniem koniunktury w sektorze.
Rysunek 8. Wygładzone odchylenia od trendu wskaźnika koniunktury IRG dla sektora
bankowego na tle odchyleń wskaźnika referencyjnego

Okres

Punkt zwrotny

Zachowanie

05/00

Górny

0 (+/-)

07/03

Dolny

- 5 (opóźniony)

05/06

Górny

dodatkowy
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3.7. Transport samochodowy
Rysunek 9. Wygładzone odchylenia od trendu wskaźnika koniunktury ITS dla transportu
na tle odchyleń wskaźnika referencyjnego

Okres

Punkt zwrotny

Zachowanie

12/99

Dolny

dodatkowy

07/01

Górny

dodatkowy

08/02

Dolny

+ 6

06/04

Górny

dodatkowy

12/05

Dolny

dodatkowy

Ostatni z omawianych wskaźników indywidualnych bazuje na ocenach
koniunktury w transporcie samochodowym1. W porównaniu z pozostałymi
wskaźnikami wydaje się on być stosunkowo najmniej przydatny do prognozo
wania w ahań aktywności gospodarczej w Polsce. Pomimo istotnego powią
zania aktywności transportu ze wszystkimi działami gospodarki narodowej
własności morfologiczne wskaźnika nie dają podstaw do jego włączenia jako
składnika wskaźnika prognostycznego. Główną cechą wskaźnika koniunk
tury w transporcie jest nieregularny przebieg faz cyklu: zarówno długość, jak
1 Wskaźnik ten opracowuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podsta
wie kwartalnych badań ankietowych.
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i amplituda wahań znacząco odbiegają od obserwowanych w przebiegu wskaź
nika referencyjnego. Niewykluczone, że wraz z wydłużeniem szeregu wartości
tego wskaźnika nastąpi wzrost jego korelacji z przebiegiem innych szeregów
opisujących aktywność gospodarczą, stwarzając przesłankę do włączenia
go jako zmiennej składowej. Na razie jednak, wskaźnik ten posiada ograni
czone własności prognostyczne i stąd jego włączenie do szerszych agregatów
prognostycznych wymaga większej ostrożności, niż w przypadku wskaźników
koniunktury dla pozostałych dziedzin.

4. Własności prognostyczne syntetycznego Barometru koniunktury
IRG
Syntetyczny Barometr koniunktury IRG jest obliczany jako średnia ważona
wszystkich siedmiu wcześniej omówionych wskaźników koniunktury2. Jak
pokazano na wykresie 10 , wskaźnik złożony pozwala na wygładzenie zmienRysunek 10. Wygładzone odchylenia od trendu barometru koniunktury IRG na tle odchyleń
wskaźnika referencyjnego

2

Dla przemysłu i gospodarstw domowych wagi wynoszą 2/9, dla pozostałych 1/9.
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Okres

Punkt zwrotny

Zachowanie

12/99

Dolny

dodatkowy

05/00

Górny

0 (+/-)

12/02

Dolny

+ 3

06/05

Górny

dodatkowy

12/05

Dolny

dodatkowy

ności indywidualnych szeregów i jednoczesne uwypuklenie wahań cyklicznych.
Dzięki takiemu podejściu omówione wyżej własności prognostyczne poszcze
gólnych wskaźników indywidualnych ulegają amplifikacji.
Ze względu na omówione wcześniej różnice w potencjale prognostycznym
wskaźników sektorowych przeanalizowano wszelkie możliwe sposoby agrega
cji indywidualnych wskaźników. W celu znalezienia najbardziej przydatnego
zestawu zmiennych składowych wyłączano ze zbioru zmiennych agregowa
nych w Barometrze IRG poszczególne wskaźniki, analizując w każdej ite
racji, własności prognostyczne zmodyfikowanego barom etru w odniesieniu
do wskaźnika referencyjnego.
Za najdogodniejszy zestaw wskaźników cząstkowych Barometru uznano
zestaw składający się ze wskaźników dla przemysłu, budownictwa, handlu
i gospodarstw domowych. Wskaźnik złożony z tych czterech komponentów,
z jednakowymi wagami, posiadał najlepsze własności prognostyczne. W szcze
gólności z podstawowej wersji barom etru udało się wyeliminować dodatkowe
punkty zwrotne (12/99, 06/05, 12/05), które nie miały swoich odpowiedni
ków w szeregu referencyjnym. W rezultacie dla badanego okresu zmodyfi
kowany barom etr ma lepsze własności prognostyczne, niż Barometr IRG.
Wyprzedzenia obydwu punktów zwrotnych odchyleń szeregu referencyjnego
zwiększyły się. Wyprzedzenie górnego punktu zwrotnego cyklu referencyj
nego zostało w zmodyfikowanej wersji barom etru zwiększone do 30 miesięcy,
przy wydłużeniu antycypacji dolnego punktu zwrotnego do 12 miesięcy. Taki
zakres wyprzedzeń i ich struktura (znacznie dłuższe wyprzedzenie górnego
aniżeli dolnego punktu zwrotnego) wydaje się być bardziej intuicyjny i zgodny
z dorobkiem teoretycznym i empirycznym w zakresie badań nad wahaniam i
cyklicznymi w gospodarce.
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Rysunek 11. Wygładzone odchylenia od trendu zmodyfikowanego barometru koniunktury
IRG na tle odchyleń wskaźnika referencyjnego

Okres

Punkt zwrotny

Zachowanie

10/97

Górny

+ 30

03/02

Dolny

+ 12

5. Podsumowanie
Celem artykułu było opisanie właściwości prognostycznych jakościowych
wskaźników koniunktury gospodarczej opracowanych przez IRG. Własności
morfologiczne większości sektorowych wskaźników koniunktury i ich synte
tycznych agregatów (barometrów koniunktury) zestawione z referencyjnym
wskaźnikiem wahań cyklicznych gospodarki polskiej potwierdzają ich przydat
ność do celów prognostycznych. Wskaźniki oparte o wyniki badań ankietowych
mogą być stosowane do prognozowania punktów zwrotnych wahań cyklicznych
aktywności gospodarczej w Polsce.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że własności prognostyczne barom e
trów koniunktury są szczególnie silne w przypadku przewidywania zmian
stopnia natężenia aktywności gospodarczej, czyli prognozowania cyklu w zro
stowego. Niemniej jednak, niewielka liczba obserwacji, obejmująca zaledwie
kilka faz cyklu wzrostowego, nie wyklucza możliwości stosowania wskaźników
do analizowania cyklu koniunkturalnego w Polsce w dalszej perspektywie.
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Na obecnym etapie prac, wskaźniki umożliwiają stosunkowo precyzyjne prze
widywanie punktów zwrotnych cyklu wzrostowego z kilkunastomiesięcznym
wyprzedzeniem.
Przedstawiona analiza objęła prezentację zarówno indywidualnych własno
ści poszczególnych wskaźników sektorowych, jak również oparte o te zmienne,
wskaźniki złożone. Wyniki wskazują na poprawę indywidualnych własności
prognostycznych w przypadku agregacji kilku różnych wskaźników sektoro
wych. Za najbardziej dogodne zestawienie uznano zestaw czterech wskaźni
ków: przemysłu, budownictwa, handlu i gospodarstw domowych. Wskaźnik
złożony oparty o te składowe pozwala z bardzo dużym wyprzedzeniem przewi
dywać zmiany w tempie ogólnej aktywności gospodarczej w Polsce.
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