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1. Wstęp

Niniejsze opracowanie przedstawia nową, zaktualizowaną edycję 
barometrów koniunktury dla gospodarki polskiej, opracowanych według 
metodologii OECD i porównywalnych pod względem koncepcyjnym i 
technicznym do barometrów stosowanych do monitorowania koniunktury w 
krajach UE. Prace w tym kierunku były prowadzone w latach 1994-1996 w 
ramach projektu badawczego KBN nr 1 PI 10 023 06 pt. „Syntetyczne 
wskaźniki koniunktury dla gospodarki Polski”. Opracowanie nawiązuje do 
wcześniejszych publikacji, w których przedstawiane były barometry 
koniunktury dla gospodarki polskiej opracowywane przez autora od 1994 r. 
(Z. Matkowski, 1996 i 1997).

Obecna edycja doprowadza szeregi czasowe barometrów do grudnia 1997 r. 
oraz daje prognozę wskaźnika referencyjnego do grudnia 1998 r. Należy 
zaznaczyć, że kolejne edycje barometrów, połączone z modyfikacją ich składu, 
są dokonywane w odstępach rocznych lub półrocznych, gdyż każda aktualizacja 
wiąże się z koniecznością powtórzenia całego cyklu obliczeń na wydłużonych 
szeregach czasowych, co jest zadaniem nader czasochłonnym.

Metodologiczną innowacją w obecnej edycji jest nowa koncepcja 
detrendyzacji szeregów czasowych wskaźnika referencyjnego, opisującego 
zmiany ogólnej aktywności gospodarczej, oraz zmiennych składowych 
barometru. Zgodnie z intencjami projektu badawczego, w którym przygotowana 
została ta edycja, składnik cykliczny wskaźnika referencyjnego został 
wyodrębniony ściśle według metody Bry-Boschan, zalecanej w metodologii 
barometrów OECD (OECD, 1987). Zmienne składowe barometru, zwłaszcza w 
przypadku dość krótkich szeregów, zostały zdetrendyzowane przeważnie 
według tejże procedury, wspomaganej jednak zadanymi datami zwrotów 
wynikającymi z analizy wykresów zdesezonalizowanych i wygładzonych 
szeregów czasowych. W kilku przypadkach wykorzystano również alternatywny 
wariant detrendyzacji dokonanej za pomocą regresji liniowej.

Układ treści tego opracowania jest następujący: po wprowadzeniu omówione 
zostaną zasady metodologiczne leżące u podstaw konstrukcji prezentowanych 
tutaj barometrów, wraz z kryteriami selekcji zmiennych składowych. Następnie
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przedstawione i przeanalizowane zostaną wyniki empiryczne, co posłuży do 
sformułowania wniosków i postulatów do dalszych badań.

Pierwszy barometr koniunktury dla gospodarki polskiej zgodny ze 
standardami OECD został opracowany w 1993 r. przez I. Kudrycką i 
R. Nilssona w projekcie badawczym realizowanym w Zakładzie Badań 
Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN we współpracy z OECD 
(I. Kudrycką, R. Nilsson, 1993). Następne wersje tego barometru zostały 
opublikowane w latach 1995 i 1996 (I. Kudrycką, R. Nilsson, 1995, 1996). 
Barometry te w intencji autorów miały przeznaczenie eksploracyjne, tzn. nie 
służyły do oceny aktualnej koniunktury w gospodarce, lecz były narzędziem 
analizy historycznego przebiegu cykli gospodarczych. Za wskaźnik referencyjny 
przyjmowano indeks produkcji przemysłowej bądź ważoną kombinację 
indeksów produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej. 
Wszystkie obliczenia związane z konstrukcją barometru wykonywane były 
przez R. Nilssona w siedzibie OECD w Paryżu. Ostatnia edycja barometru 
opracowywanego przez cytowanych autorów ukazała się w 1996 r., można więc 
sądzić, że dalsze prace nad tym barometrem zostały zawieszone.

Nasze barometry, konstruowane od 1994 r. niezależnie i na odrębnym 
zbiorze danych, opierają się na podobnych ogólnych zasadach konstrukcji, 
odpowiadających metodologii barometrów OECD. Mają one z założenia 
przeznaczenie operacyjne (a nie tylko analityczne), tzn. zostały zbudowane z 
myślą o ich wykorzystaniu jako narzędzia pomocnego w bieżących ocenach 
koniunktury gospodarczej. Mają inne części składowe i inne charakterystyki 
jakościowe i są konfrontowane z innym wskaźnikiem referencyjnym 
aktywności gospodarczej. Istotną cechą warsztatu pracy zastosowanego w 
konstruowaniu i testowaniu naszych barometrów był ponadto fakt, że wszystkie 
obliczenia i inne prace techniczne wykonywane były na miejscu - w SGH, gdzie 
realizowany był projekt. Jednym z celów projektu było bowiem wypróbowanie 
stosowalności w polskich warunkach metod i procedur opracowywania 
barometrów systemu OECD (w tym programów komputerowych) oraz 
stworzenie zespołu operacyjnego, który mógłby kontynuować prace związane z 
aktualizacją i doskonaleniem barometru koniunktury dla gospodarki polskiej.

2. Założenia metodologiczne

Barometry to zestawy czułych wskaźników, opartych na danych ilościowych 
i jakościowych, opisujących różne procesy gospodarcze, oraz tworzone na ich 
podstawie syntetyczne wskaźniki złożone. Barometry mogą mieć przeznaczenie 
analityczne (analiza przebiegu cykli koniunkturalnych) bądź operacyjne 
(monitorowanie zmian koniunktury). Mogą także łączyć obie te funkcje.
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Barometry stanowią zarazem specyficzną metodę analizy i oceny 
koniunktury. Cechy szczególne tej metody są następujące (Z. Matkowski, 
1995):

a) barometry są tworzone na podstawie obserwacji kierunków i sekwencji 
zmian różnych wielkości ekonomicznych, ich osnowę stanowią określone 
wzorce wyprzedzeń i opóźnień,

b) nie odwzorowują mechanizmów badanego procesu, opierają się raczej na 
modelach symptomatycznych (korelacyjnych) niż przyczynowo-skutkowych,

c) są konstruowane przede wszystkim na podstawie obserwacji empirycznej,
d) służą do oceny koniunktury na bieżąco i na najbliższą przyszłość (z reguły 

1-3 miesiące), wskazują przede wszystkim kierunek zmian (głównie zwroty 
koniunktury),

e) dostarczają narzędzi pomocnych w formułowaniu doraźnych ocen 
koniunktury, nie stanowią jednak wystarczającej podstawy dla całościowej 
diagnozy i prognozy.

Wyczerpujące omówienie podstawowych zasad metody barometrów i jej 
zastosowań zawierają wcześniejsze publikacje autora (Z. Matkowski, 1979, 
1980, 1993, 1995, 1997).

Jako narzędzie analizy i oceny koniunktury, konstruowane współcześnie 
barometry opierają się na określonej, zaawansowanej pod względem 
technicznym metodologii. Nazywanie barometrami koniunktury złożonych 
wskaźników tworzonych wedle całkowicie innych zasad jest nieuprawnione.

Konstruowane przez nas barometry koniunktury dla gospodarki polskiej 
opierają się na zunifikowanej metodologii opracowanej w Departamencie 
Ekonomiczno-Statystycznym OECD, zaleconej przez tę organizację do 
stosowania w krajach członkowskich (OECD, 1987). W pracach nad 
barometrami wykorzystujemy analogiczne techniki i procedury oraz identyczne 
programy przetwarzania i analizy danych. Dzięki temu nasze barometry dla 
gospodarki polskiej są bezpośrednio porównywalne z barometrami systemu 
OECD. W zastosowaniu do warunków gospodarki polskiej i dostępnego 
materiału statystycznego metody te podlegały jednak pewnej adaptacji.

Najważniejszą innowacją metodologiczną jest zastosowana w naszych 
analizach koncepcja szeregu referencyjnego, służącego do wyznaczenia tzw. 
cyklu odniesienia (cyklu ogólnogospodarczego). W krajach zachodnich za 
podstawę wyznaczenia cyklu ogólnogospodarczego przyjmuje się jeden z 
następujących wskaźników: a) indeks produkcji przemysłowej, b) indeks 
realnego PKB (interpolowany zazwyczaj z danych kwartalnych na miesiące),
c) zbiorczy wskaźnik „równoczesny” barometru (którego stworzenie wymaga 
jednak uprzedniego określenia cyklu odniesienia według (a) lub (b)). W pracach 
nad barometrem koniunktury dla gospodarki polskiej - z uwagi na brak
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kwartalnej statystyki PKB - zachodzi konieczność skonstruowania specjalnego 
indykatora opisującego zmiany ogólnej aktywności gospodarczej (indeks 
produkcji przemysłowej, której udział w PKB w ostatnich latach wynosi 
zaledwie około 30%, jest wskaźnikiem za wąskim). W naszych badaniach do 
wyznaczenia cyklu ogólnogospodarczego zastosowany został specjalnie do tego 
celu utworzony wskaźnik złożony GCI, oparty na dostępnych danych 
statystycznych w przedziałach miesięcznych z okresu od 1975 r., wyrażających 
poziom produkcji (aktywności) pięciu głównych sektorów gospodarki: 
przemysłu, budownictwa, rolnictwa, transportu i handlu. Zasady konstrukcji 
tego wskaźnika, alternatywne formuły obliczeniowe i wyniki analizy 
empirycznej zostały przedstawione w odrębnych opracowaniach (Z. Matkowski, 
1996, 1997). Wskaźnik GCI pozwala na znacznie dokładniejszą rekonstrukcję 
cyklu ogólnogospodarczego w porównaniu z samym indeksem produkcji 
przemysłowej.

Drugim istotnym odstępstwem od metodologii OECD jest przyjęta w 
naszych pracach elastyczna koncepcja detrendyzacji szeregów czasowych. Przy 
wyodrębnianiu składnika cyklicznego analizowanych zmiennych korzystamy z 
programu komputerowego PAT, stosowanego w analizie cykli 
koniunkturalnych w krajach OECD, którego podstawowym elementem jest 
wyznaczenie tzw. trendu średniofazowego (phase-average-trend) według 
metody Bry-Boschan. Mechaniczne stosowanie tej procedury może jednak 
prowadzić do błędnego wyznaczenia tendencji rozwojowej (zwłaszcza w 
przypadku zmiennych obciążonych dużymi zmianami nieregularnymi), co 
przekreśla wartość poznawczą cyklicznych odchyleń od trendów i dokonywanej 
na tej podstawie identyfikacji punktów zwrotnych. Dlatego automatyczna 
procedura identyfikacji cykli, dostępna w programie PAT, była niejednokrotnie 
wspomagana zadawanymi ręcznie datami prawdopodobnych zwrotów, 
czerpanymi z analizy wykresów poszczególnych szeregów czasowych. W 
istocie rzeczy, dla każdej zmiennej analizowanej w procedurze PAT 
wykonywano 2-3 przebiegi odpowiadające różnym wariantom detrendyzacji 
(opcja automatyczna i „ręczna”); następnie porównywano otrzymane wyniki i 
wybierano wariant najbardziej adekwatny do faktycznego obrazu zmienności. 
Dla zmiennych o krótkich szeregach danych (minimalna długość szeregu 
wymagana w tej procedurze to 8 lat) trend wyznaczono za pomocą regresji 
liniowej. To samo dotyczy zmiennych, dla których program PAT nie wykonał 
przebiegu z braku co najmniej dwóch pełnych cykli. Dla niektórych zmiennych 
analizowane były alternatywnie odchylenia od trendu wyznaczonego metodą 
PAT (linia łamana) i trendu wyznaczonego metodą regresji liniowej.

Trzecią cechą odróżniającą nasze postępowanie od ogólnych zasad 
metodologii barometrów koniunktury OECD jest koncentracja uwagi na
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tworzeniu barometru właściwego. Spośród trzech grup wskaźników 
wyodrębnionych w pracach nad barometrem (wskaźniki wyprzedzające, 
równoczesne i opóźnione) interesują nas bezpośrednio jedynie wskaźniki 
wyprzedzające i równoczesne. Wskaźniki opóźnione w stosunku, do szeregu 
referencyjnego mogą być użyteczne w analizie mechanizmów cykli 
koniunkturalnych, lecz nie mają znaczenia w budowie barometrów właściwych 
jako narzędzia oceny bieżącej koniunktury i przewidywania jej zmian. Dlatego 
w prezentacji barometrów rezygnujemy z wyszczególnienia tej grupy 
wskaźników. Przy typowaniu zmiennych włączanych do barometrów oprócz 
wskaźników wyprzedzających względem cyklu odniesienia brano pod uwagę 
również niektóre wskaźniki zakwalifikowane formalnie jako równoczesne 
(maksymalna korelacja przy wyprzedzeniu zerowym). Rozszerzają one zestaw 
składników barometru, czyniąc go bardziej reprezentatywnym, a jednocześnie 
„stabilizują” jego wskazania, zapewniając ściślejszą korelację z szeregiem 
referencyjnym opisującym faktyczny rozwój gospodarki.

Podobnie jak to bywa w praktyce badawczej innych ośrodków 
opracowujących barometry, przy selekcji wskaźników barometru nie 
trzymaliśmy się sztywno warunku MCD<6 oraz QCS<1 i w uzasadnionych 
merytorycznie przypadkach uwzględnialiśmy również zmienne o nieco 
wyższych wartościach tych wskaźników.1 Dotyczy to zmiennych o istotnym 
znaczeniu w mechanizmie wahań cyklicznych i dużej roli w kształtowaniu 
ogólnej kondycji gospodarki, które w rozpatrywanym okresie charakteryzowały 
się dość wydatną nieregularnością.

3. Etapy konstrukcji barometru

Przy wyborze zmiennych składowych barometru brane są pod uwagę 
następujące kryteria merytoryczne i formalne (Z. Matkowski, 1997):

a) znaczenie ekonomiczne (rola zmiennej w mechanizmie zmian 
koniunktury),

b) szeroki zakres przedmiotowy,
c) zgodność (korelacja) z przebiegiem cyklu ogólnogospodarczego 

opisywanym przez wskaźnik referencyjny,
d) długość i stabilność ewentualnego wyprzedzenia,
e) zachowanie w okolicy punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego,

1 Parametry QCD i MCD charakteryzują jakość wskaźnika z punktu widzenia jego zastosowań 
w monitorowaniu zmian koniunktury. QCD jest ogólną charakterystyką jakości szeregu, 
uwzględniającą głównie jego regularność (formalnie biorąc, QCS nie powinno przekraczać 1). 
Natomiast MCD wskazuje liczbę miesięcy niezbędnych dla zidentyfikowania tendencji zmian 
cyklicznych (MCD nie powinno przekraczać 6).
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f) brak dodatkowych lub „brakujących” cykli,
g) gładki przebieg zmian, pozwalający na odróżnienie zwrotów cyklicznych 

od wahań „przypadkowych” (nieregularnych),
h) częstotliwość, regularność i aktualność danych,
i) dostępność dostatecznie długich, ciągłych i jednorodnych szeregów 

czasowych danych.
Procedura selekcji wskaźników barometru obejmuje kilka etapów.
Pierwszym etapem jest wyrównanie i desezonalizacja szeregów czasowych 

zmiennych rozpatrywanych jako potencjalne składowe barometru. Dokonywane 
to jest w procedurze X11-ARIMA, która wyodrębnia trzy składniki dynamiki:
a) wahania sezonowe, b) zmiany nieregularne, c) trend i cykl. Ponadto 
procedura ta eliminuje jednorazowe, nieregularne zmiany wartości liczbowych 
zmiennej przekraczające podwojoną wielkość odchylenia standardowego, 
zastępując je wartościami obliczonymi z modelu. Rezultatem jest oczyszczony 
z wahań sezonowych i częściowo wyrównany szereg. W procedurze tej 
otrzymujemy zarazem statystyczne charakterystyki regularności zmian danego 
wskaźnika, pozwalające ocenić jego przydatność w barometrze. W 
szczególności, wyznaczony zostaje ogólny wskaźnik jakości QCS (pożądany 
poziom < 1) oraz liczba miesięcy niezbędna do wykrycia zmian cyklicznych - 
MCD (wartość krytyczna równa 6). Dodatkowym kryterium jest udział 
składnika nieregularnego w całkowitej wariancji. Na podstawie tych informacji 
eliminowane są zmienne o rozkładach wartości liczbowych zbyt erratycznych i 
nieregularnych. Wybrane zmienne, spełniające przyjęte kryteria regularności, 
przechodzą do drugiego etapu w postaci szeregu oczyszczonego z wahań 
sezonowych i wygładzonego dla zniwelowania zmian nieregularnych. 
Wygładzenie następuje za pomocą średniej ruchomej o okresie równym liczbie 
MCD.

Drugim etapem jest wyodrębnienie dla każdej zmiennej składnika 
cyklicznego, co wymaga wyznaczenia i wyeliminowania trendu. Stosownie do 
zaleceń metodologii OECD, głównym narzędziem detrendyzacji jest program 
OECD-PAT [phase-average-trend), wyznaczający tzw. trend średniofazowy i 
odchylenie od trendu oraz identyfikujący punkty zwrotne cykli. Szeregi 
czasowe zmiennych mogą być dekomponowane w tej procedurze w dwojaki 
sposób: za pomocą opcji automatycznej, opartej na metodzie Bry-Boschan, oraz 
opcji kontrolowanej, z zadanymi na podstawie analizy wykresów 
orientacyjnymi datami zwrotów. Podczas gdy w poprzednich edycjach 
barometru składnik cykliczny wskaźnika referencyjnego GCI2D (zmienna 091) 
był wyodrębniany za pomocą opcji kontrolowanej, tym razem za podstawę 
klasyfikacji zmiennych składowych barometru przyjęty został składnik 
cykliczny szeregu referencyjnego wyodrębniony w automatycznej procedurze



PAT, co ściślej odpowiada metodologii OECD. Zmienne składowe barometru 
były natomiast detrendyzowane alternatywnie w procedurze automatycznej PAT 
(uzyskany tą drogą składnik cykliczny został oznaczony literą X) lub w 
procedurze kontrolowanej (składnik cykliczny oznaczony literą A, B, C lub D). 
W przypadku krótszych szeregów testowany był również wariant detrendyzacji 
za pomocą regresji liniowej (litera R).

W trzecim etapie składniki cykliczne poszczególnych zmiennych poddano 
korelacji krzyżowej ze składnikiem cyklicznym wskaźnika referencyjnego 
GCI2D w celu określenia zgodności wahań cyklicznych oraz dominującej 
długości wyprzedzenia lub opóźnienia. Z uwagi na kluczowe znaczenie tego 
testu w klasyfikacji i selekcji zmiennych składowych barometru analizę 
korelacji prowadzono w szerokim zakresie, badając dla każdej zmiennej 
korelację składnika cyklicznego w kilku mutacjach uzyskanych z różnych 
wariantów detrendyzacji. Analiza korelogramów, przedstawiających 
współczynniki korelacji składnika cyklicznego badanej zmiennej ze 
składnikiem cyklicznym wskaźnika referencyjnego przy 25 wyprzedzeniach i 
25 opóźnieniach, pozwoliła odtworzyć typowe wzorce wyprzedzeń i opóźnień. 
Długość wyprzedzenia lub opóźnienia ustalono biorąc pod uwagę przesunięcie 
czasowe odpowiadające maksymalnej wartości współczynnika korelacji. 
Analiza korelacji krzyżowej pozwoliła wyodrębnić zestaw około 30 zmiennych 
jako potencjalnych elementów składowych barometru. Preferowane były 
zmienne o harmonijnym rozkładzie wartości współczynników korelacji i 
wyraźnie zaznaczonym maksimum, z najwyższymi wartościami współczynnika 
korelacji zanotowanymi przy pewnym wyprzedzeniu w stosunku do wskaźnika 
referencyjnego lub synchronicznie (tzw. zmienne wyprzedzające bądź 
równoczesne).

Ostatnim, czwartym etapem selekcji była analiza wykresów, pozwalająca 
ocenić trwałość i stabilność ustalonego wyprzedzenia oraz rozkład punktów 
zwrotnych. Preferowane były zmienne o wysokiej korelacji z cyklem 
odniesienia, charakteryzujące się trwałym i stabilnym wyprzedzeniem 
(zwłaszcza w punktach zwrotnych) oraz zgodnością obrazu wahań cyklicznych, 
tzn. możliwie najmniejszą liczbą dodatkowych oraz „brakujących” cykli. W 
wyniku tej analizy wytypowanych zostało około 20 zmiennych 
zakwalifikowanych do wykorzystania w budowie ogólnogospodarczego 
barometru.

Przy aktualizacji barometru dokonywanej w omawianej tutaj edycji zestaw 
zmiennych składowych uzupełniono trzema dodatkowymi zmiennymi: 
prognozą stanu gospodarki i wskaźnikiem optymizmu konsumentów z badań 
ankietowych DEMOSKOP oraz wskaźnikiem kursów akcji WIG. To 
uzupełnienie wynika ze szczególnej roli, jaką w systemie barometrów OECD
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przypisuje się opiniom i nastrojom konsumentów oraz sytuacji na rynkach 
finansowych.

Składanie i testowanie barometrów zostało poprzedzone aktualizacją bazy 
danych, doprowadzającą wszystkie niezbędne szeregi czasowe do grudnia 
1997 r. Dla wytypowanych zmiennych składowych barometrów oraz dla 
szeregu referencyjnego po aktualizacji danych powtórzone zostały wszystkie 
omówione wyżej czynności analityczne, tzn. desezonalizacja, wygładzenie, 
detrendyzacja i korelacja krzyżowa. Składniki cykliczne wytypowanych 
zmiennych przed połączeniem w indeksy zbiorcze poddane zostały 
normalizacji, wyrównującej amplitudę wahań cyklicznych poszczególnych 
zmiennych. W tym celu (zgodnie z metodologią OECD) podzielono odchylenia 
wartości składnika cyklicznego każdej zmiennej od jego średniej przez średnie 
odchylenie bezwzględne, a do wyniku dodano liczbę 100. Znormalizowane w 
ten sposób zmienne przyjmują wartości liczbowe w przedziale od 96 do 104. 
Indeks zbiorczy barometru utworzono jako średnią arytmetyczną (nie ważoną) 
wartości wskaźników składowych.

Na wykresach składniki barometrów i indeksy zbiorcze są przedstawione w 
takiej postaci, w jakiej dokonywana była ich agregacja. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że nie są to indeksy dynamiki, ani zmiany procentowe, lecz odchylenia 
od trendu, wyrażone w kategoriach średniego odchylenia. Oczywiście możliwe 
jest również przedstawienie barometrów i ich części składowych w postaci 
indeksów dynamiki, po dostosowaniu do amplitudy szeregu referencyjnego i z 
uwzględnieniem jego trendu. Prezentacja tak opracowanych wykresów nie 
mieści się jednak w ustalonych ramach objętości tej publikacji. Trzy wybrane 
do dalszego testowania barometry zostały przedstawione na wykresach również 
w postaci przetworzonej, po dostosowaniu amplitudy do szeregu refe
rencyjnego, ale bez odbudowanego trendu.

4. Cykle w rozwoju gospodarki polskiej

Wyczerpujące objaśnienie konstrukcji i treści ekonomicznej wskaźnika 
referencyjnego GCI2D (zmienna 091 bazy głównej danych), opisującego ogólny 
poziom aktywności w gospodarce, zostało dokonane w opracowaniu pt. Cykle w 
rozwoju gospodarki polskiej, zamieszczonym w niniejszym tomie oraz w 
innych, wcześniejszych publikacjach (Z. Matkowski, 1996, 1997). W tym 
miejscu przedstawione zostaną jedynie wyniki otrzymane przy ostatniej 
aktualizacji tego wskaźnika, dokonanej w marcu 1998 r.

Rysunek 1 pokazuje empiryczny przebieg wskaźnika GCI2D, opisującego w 
zagregowany sposób kształtowanie się ogólnego poziomu produkcji głównych 
działów gospodarki w analizowanym okresie. Na rysunku wskaźnik ten został
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przedstawiony w trzech postaciach: a) dane surowe (indeks dynamiki o 
podstawie 1992 = 100), b) odchylenia od trendu szeregu wygładzonego, 
c) składnik cykliczny po normalizacji.

Tablica 1 przedstawia cechy statystyczne szeregu wartości liczbowych 
wskaźnika referencyjnego GCI2D, w ujęciu obejmującym okres od początku 
1975 r. do końca 1997 r. Wartości liczbowe poszczególnych cech różnią się od 
podawanych w poprzednich edycjach nie tylko z powodu aktualizacji szeregu 
czasowego, lecz także ze względu na inną technikę detrendyzacji, zastosowaną 
w obecnej analizie. Podczas gdy w poprzednich prezentacjach wskaźnik 
referencyjny podlegał detrendyzacji za pomocą kontrolowanej opcji PAT, tym 
razem - dla pełniejszej zgodności z metodologią OECD - wyodrębnienia trendu 
dokonano przy użyciu automatycznej opcji PAT, tzn. ściśle według procedury 
Bry-Boschan.

Własności statystyczne wskaźnika GCI2D oraz jego odwzorowania na 
modelu ARIMA są wystarczająco dobre, aby można było wykorzystać go w 
analizie wahań ogólnej aktywności gospodarczej i do sporządzania prognoz. 
Wskaźnik jakości statystycznej szeregu (QCS = 0,62) dowodzi dużej 
regularności zmian tego indykatora, a MCD = 5 mieści się w granicach 
tolerancji. Podstawowym elementem zmienności wskaźnika referencyjnego jest 
trend i wahania cykliczne (84% wariancji), dość wydatne są też wahania 
sezonowe (13%), natomiast udział zmian nieregularnych jest znikomy (4%). 
Model ARIMA, o parametrach (2,1,2) (0,1,1), daje bardzo dobre dopasowanie 
do empirycznego rozkładu (R2 = 0,90), a średni błąd kontrolnej prognozy 
retrospektywnej za okres 3 ostatnich lat nie przekracza 5%.

Tablica 2 przedstawia zaktualizowane dane dotyczące chronologii i 
amplitudy cyklicznych wahań zaobserwowanych w rozwoju gospodarki we 
wskazanym okresie. Ustalona w poprzednich analizach chronologia i amplituda 
wahań cyklicznych do 1991 r. nie uległa zmianie (z pewną modyfikacją 
odchyleń od trendu). Zaskakującą nowością jest jednak pojawienie się w 
kwietniu 1997 r. nowego szczytu, czyli przesilenia trwającej od końca 1991 r. 
ekspansji. Nowy górny punkt zwrotny w kwietniu 1997 r. pojawia się również 
w innym wariancie procedury PAT, tzn. w opcji kontrolowanej.

Wystąpienie takiego przesilenia koniunktury po trwającej niemal sześć lat 
nieprzerwanej ekspansji nie byłoby niczym nadzwyczajnym, jeśli przyjąć, że 
gospodarka polska podlega pewnym prawidłowościom cyklicznego rozwoju. 
Na możliwość wystąpienia przesilenia wskazywały już wcześniej prognozy 
wyprowadzane z modelowego odwzorowania naszego wskaźnika 
referencyjnego. O trudnościach utrzymania wysokiej dynamiki rozwojowej 
polskiej gospodarki pisze od dłuższego czasu prasa gospodarcza (spowolnienie 
prywatyzacji, problemy związane z restrukturyzacją i modernizacją
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Rysunek 1. O
gólny w

skaźnik aktyw
ności gospodarczej G

CI2D

Własności statystyczne wskaźnika referencyjnego GCI2D
Tablica 1

QCS MCD

Test F 
sezonowości

Udział 
w wariancji

Średni czas 
przebiegu

Prognoza Arima 
(autoregresyjna)

Średni błąd 
stand.

stała zmienna I 5 TC I TC MCD R2 2 3 lata 2 lata

0,62 5 43,0* 1,0 4,0 12,7 83,5 1,4 8,6 3,2 0,90 17% 4,1% 4,8%

* Istotne na poziomie 0,1%.
QCS {ąuality control statisticś) - wskaźnik jakości statystycznej szeregu o wartości krytycznej 1,00 (pożądane QCS 1). 
MCD (monthsfor cyclical dominance) - liczba miesięcy do dominacji zmian cyklicznych (pożądane MCD 6).
/ - składnik nieregularny, S - składnik sezonowy, TC - trend + cykl.

(a) D
ane surow

e



technologiczną przemysłu, stosunkowo niska stopa inwestycji, słaba 
konkurencyjność międzynarodowa wielu branż, trudności zbytu na rynku 
krajowym i na rynkach eksportowych itp.). Pod koniec 1997 r. rząd oznajmił 
konieczność chłodzenia „przegrzanej” koniunktury (być może cokolwiek za 
późno), chociaż deklaracja ta nie znalazła jak dotąd wyraźnego pokrycia w 
faktycznym ukierunkowaniu bieżącej polityki gospodarczej.

Tablica 2
Periodyzacja i amplituda cykli gospodarczych

Punkty zwrotne Długość faz Amplituda

szczyt dno w
miesiącach

zmiana % odchylenie 
od trendu %

12.1979
10.1981 22 -30,3 -26,9

3.1989 89 +26,8 +51,0
10.1991 31 -41,3 -37,9

4.1997 66 +51,6 +71,8

Z drugiej jednak strony, kwestia ewentualnego kresu fazy ekspansji jest 
problematyczna, gdyż domniemane przesilenie koniunktury nie znajduje na 
razie potwierdzenia w statystyce gospodarczej, sugerującej dalszy szybki wzrost 
produkcji społecznej. Poza tym analiza wskaźnika aktywności poszczególnych 
działów gospodarki, uwzględnianych w ogólnogospodarczym wskaźniku 
referencyjnym, nie ujawnia widocznego zahamowania wzrostu produkcji w 
pierwszym półroczu 1997 r. bez względu na rodzaj analizowanych danych 
(dane surowe, dane z poprawką sezonową, szereg wygładzony). Nie bardzo 
wiadomo zatem, który z sektorów miałby być źródłem załamania 
ogólnogospodarczego wskaźnika aktywności. Niewykluczone, że mamy tu do 
czynienia z czysto technicznym i przejściowym efektem, związanym ze zmianą 
końcowego odcinka trendu wskaźnika referencyjnego po ostatniej aktualizacji. 
Dopiero przy następnej aktualizacji, planowanej w październiku 1998 r., okaże 
się, czy szczyt odnotowany w kwietniu 1997 r. jest zjawiskiem trwałym, 
znamionującym nową fazę cyklu, czy też przejściowym zakłóceniem trwającej 
nadal ekspansji.

Jeśli pomimo podniesionych wyżej wątpliwości uznać zaistniały w kwietniu 
1997 r. spadek cyklicznego składnika GCI2D za górny punkt zwrotny cyklu 
ogólnogospodarczego, to w badanym okresie od 1975 r. do 1997 r. w rozwoju
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gospodarki polskiej można wy odrębnie dwa pełne cykle, znaczone szczytami: 
12.1979, 3.1989 i 4.1997. W okresie tym wystąpiły dwie głębokie i długie 
recesje: pierwsza w latach 1980-1981, druga w latach 1989-1991, przedzielone 
kilkuletnimi fazami ekspansji. Nie ulega wątpliwości, że obie recesje łączyły 
cechy przejściowego załamania koniunktury oraz kryzysu strukturalnego i 
systemowego. Niezależnie jednak od złożoności przyczyn, które doprowadziły 
do załamania wzrostu gospodarczego, w toku recesji uruchomione zostały 
samoczynne procesy dostosowawcze, które odegrały istotną rolę w 
przezwyciężeniu kryzysu. Już we wcześniejszych publikacjach (Z. Matkowski, 
1996, 1997) postawiona została hipoteza, że czynniki pozaekonomiczne miały 
duże znaczenie w wywołaniu kryzysu i zapoczątkowaniu ożywienia, natomiast 
mechanizm spadku aktywności gospodarczej, a następnie jej wzrostu - po 
zaistnieniu impulsu powodującego zwrot - działał już przeważnie samoczynnie, 
poprzez uruchomione procesy dostosowawcze, bardzo podobne do tych, które 
występują w przebiegu cykli koniunkturalnych w gospodarce rynkowej.

5. Nowa edycja barometrów

Na tle wahań aktywności gospodarczej, opisywanych przez składnik 
cykliczny wskaźnika referencyjnego GCI2D (zmienna X091), przeanalizowano 
kształtowanie się składników cyklicznych różnych zmiennych ekonomicznych 
zasługujących na uwagę w budowie barometrów koniunktury.

Tablica 3 zawiera wykaz 17 zmiennych podstawowych oraz 4 zmiennych 
dodatkowych wchodzących w skład obliczonych i przetestowanych tutaj 
7 odmian barometru. Jest to kolejna, czwarta edycja naszych barometrów, nie 
licząc pierwszej, roboczej wersji z 1995 r. Tym razem szeregi czasowe 
zmiennych składowych oraz barometrów zostały doprowadzone do końca 
1997 r.

Tablica zawiera następujące informacje: kod i nazwę zmiennej, początek 
szeregu, charakterystykę jakości (QCS i MCD) oraz wyniki korelacji krzyżowej 
względem wskaźnika referencyjnego X091. Symbol literowy kodu wskazuje 
metodę detrendyzacji i wyodrębnienia składnika cyklicznego (A,B,C,D - 
kontrolowana opcja PAT, X - automatyczna opcja PAT, R - regresja liniowa). 
Złożone barometry oznaczono literą L i numeracją powyżej 100.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, prawie wszystkie zmienne włączane 
do barometrów spełniają warunek MCD<6, a większość z nich ma również 
zadowalającą ocenę regularności zmian (QCS<1). Niektóre mniej regularne 
zmienne, jak przerób ropy naftowej, wydobycie węgla kamiennego, czy 
prognoza stanu gospodarki (z badań ankietowych IRG SGH dotyczących
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przedsiębiorstw przemysłowych) zostały utrzymane w naszym barometrze ze 
względu na znaczenie ekonomiczne.

Tablica 3
Charakterystyka barometrów ogólnogospodarczych

Korelacja krzyżowa względem 
wskaźnika referencyjnego

Kod Wskaźnik Początek
szeregu

Q C S M C D Cały okres Od 1983 r.

Wyprze
dzenie

(-) R

Wyprze
dzenie

(-) R

X001

Zmienne podstawowe 

Produkcja przemysłowa 01.1975 0,77 5 0 0,874 0 0,967
A003 Prod. przemysłu spożywczego 01.1982 0,67 5 0 0,942 0 0,942
A004 Produkcja węgla 01.1980 1,17 8 -2 0,883 0 0,974
C005 Przerób ropy naftowej 01.1980 1,74 12 0 0,927 0 0,962
ROI 1 Produkcja tarcicy 01.1980 0,59 5 0 0,892 0 0,975
CO 15 Wydajność pracy 01.1980 0,78 3 0 0,983 0 1,000
A016 Budownictwo 01.1975 0,76 5 0 0,840 -1 0,897
C029 Import 01.1983 0,94 6 -2 0,601 -2 0,601
R033G Inwestycje: masz. i urządz. w.2 01.1983 1,41 2 -14 0,804 -14 0,804
X033J Inwestycje: masz. i urządz. w. 1 01.1983 0,61 5 0 0,919 0 0,919
A041 Emisja pieniądza 01.1982 0,66 2 0 0,776 0 0,746
A043 Zasoby pieniężne gosp. dom. 01.1982 0,89 1 0 0,946 0 0,932
X045A Wkłady oszczędnościowe 01.1982 1,12 1 -1 0,835 -1 0,827
A060 Koniunktura w przemyśle BA 01.1987 0,76 1 -3 0,915 -3 0,915
A061 Ocena produkcji w przem. BA 01.1987 0,94 4 -5 0,905 -5 0,905
C062 Prognoza prod. w przem. BA 01.1987 0,85 3 -3 0,770 -3 0,803
A069A Prognoza stanu gospodarki BA 01.1987 1,50 4 -6 0,846 -6 0,846

DOI 1

Zmienne dodatkowe 

Produkcja tarcicy 01.1980 0,78 3 0 0,983 0 1,000
DR02 Prognoza stanu gospodarki BA 12.1991 1,61 4 -17 0,693 -17 0,693
DR05 Nastroje konsumentów BA 12.1991 1,66 4 -16 0,672 -16 0,672
WR01 Warszawski Indeks Giełdowy 01.1995 1,20 1 -1 0,508 -1 0,508
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Charakterystyka barometrów ogólnogospodarczych
Tablica 3 (c.d.)

K o re la c ja  k rz y ż o w a  w z g lę d e m  

w s k a ź n ik a  r e fe re n c y jn e g o

K o d W sk a ź n ik P o czą tek

sz e re g u

Q C S M C D C a ły  o k re s O d  1983 r.

W y p rz e 

d z e n ie

(-) R

W y p rz e 

d z e n ie

(-) R

LI 15

Barometry

Zmienne podstawowe 
-  13 wskaźników: bez C029, 
R033G, A061, C062) 01.1975 0 0,951 0 0,963

LI 16 Zmienne podstawowe
-  15 wskaźników: bez C029,
R033G 01.1975 0 0,943 0 0,954

LI 17 Wszystkie zmienne podstawowe 
-  17 wskaźników 01.1975 0 0,928 0 0,935

L115A Zmienne podstawowe 
-  13 wskaźników, DOI 1 zamiast 
ROI 1 01.1975 0 0,952 0 0,965

L115B Jak 115A plus zmienna 
dodatkowa DR05 
-  14 wskaźników 01.1975 0 0,949 0 0,963

L115C Jak 115A plus zmienne 
dodatkowe DR02, DR05 
-  15 wskaźników 01.1975 0 0,944 0 0,957

L115D Jak 115A plus zmienne 
dodatkowe DR02, DR05, WR01 
-  16 wskaźników 01.1975 • • 0 0,942 0 0,956

Większość zmiennych składowych barometru ma wypełnienie statystyczne 
tylko dla okresów od 1980 r., 1983 r., 1987 r. bądź jeszcze krótszych. Dlatego 
oprócz korelacji wykonywanej na pełnych szeregach zbadana została również 
korelacja poszczególnych wskaźników składowych i indeksów zbiorczych z 
cyklem odniesienia w skróconym okresie od 1983 r., dla którego dysponujemy 
pełniejszym zestawem danych i który lepiej pokazuje funkcjonowanie 
barometru w okresie przemian systemowych. Chociaż różnice współczynników 
korelacji oraz długości wyprzedzeń mierzonych dla całego i skróconego okresu
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są niewielkie, wydaje się, że jakość naszych barometrów ulega pewnej 
poprawie pod koniec badanego okresu, co byłoby oczywistą zaletą.

Niemal wszystkie rozpatrywane zmienne (z wyjątkiem C029, tzn. importu, 
oraz uwzględnionych w tej edycji dodatkowych zmiennych DR02, DR05 i 
WR01, oznaczających odpowiednio prognozę sytuacji gospodarczej kraju i 
nastroje konsumentów' z badań DEMOSKOP oraz wskaźnik giełdowy WIG) 
wykazują wystarczająco ścisłą korelację ze wskaźnikiem referencyjnym. 
Problemem z punktu widzenia przydatności prognostycznej barometru jest 
natomiast brak wyraźnego wyprzedzenia większości zmiennych składowych w 
stosunku do szeregu referencyjnego. Tylko 6 spośród 17 zmiennych 
podstawowych wykazuje pewne wyprzedzenie przy maksymalnych wartościach 
współczynnika korelacji krzyżowej. W rezultacie w zasadzie wszystkie 
stestowane tutaj warianty barometru - wbrew intencjom konstrukcyjnym - 
charakteryzują się w przekroju całego okresu zmianami synchronicznymi, a nie 
wyprzedzającymi względem cyklu odniesienia. Na szeregach skróconych, 
obejmujących tylko okres od 1983 r., ta własność barometru także nie ulega 
widocznej poprawie.

W istocie rzeczy, w dwóch ostatnich aktualizacjach niektóre wskaźniki 
składowe sklasyfikowane pierwotnie jako wyprzedzające (o bardzo krótkim 
wyprzedzeniu) przekształciły się w równoczesne względem cyklu odniesienia w 
tym sensie, że współczynnik korelacji krzyżowej osiąga wprawdzie wysokie 
wartości raczej w pewnym krótkim paśmie wyprzedzeń niż opóźnień, jednak 
maksymalne jego notowanie wypada przy wyprzedzeniu zerowym. Ten zanik 
własności prognostycznych jest prawdopodobnie efektem przejściowym, 
związanym z pojawieniem się pod koniec badanego okresu górnego punktu 
zwrotnego w ruchu wskaźnika referencyjnego i niektórych zmiennych 
składowych, nie potwierdzonego wciąż w ewolucji pozostałych zmiennych.

Należy zaznaczyć, że ze względu na opóźnienie informacyjne w publikacji 
miesięcznych danych statystycznych nawet barometry o krótkim wyprzedzeniu 
mogą być bardzo użyteczne w ocenie bieżącej koniunktury. Barometr 
synchroniczny zachowuje przydatność prognostyczną poprzez autoregresyjne 
projekcje, generowane przez model ARIMA. W tej funkcji nawet 
„równoczesny” barometr może uzupełniać i weryfikować wskazania wskaźnika 
referencyjnego oraz wskazywać prawdopodobną tendencję dalszego rozwoju.

Tablica 4 pokazuje zachowanie się wskaźników składowych i złożonych 
barometrów w okolicach punktów zwrotnych cyklu odniesienia oraz liczbę 
dodatkowych cykli. Wszystkie zmienne składowe reagują w okresie objętym 
dostępnymi danymi na cykl ogólnogospodarczy, niektóre z nich ujawniają 
jednak dodatkowe, specyficzne cykle. Zachowanie się wskaźników składowych 
wokół punktów zwrotnych nie jest w pełni zadowalające, ale ulega pewnej
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Tablica 4
Zachowanie wskaźników barometru wokół punktów zwrotnych

Kod Wskaźnik Początek
szeregu

Liczba 
cykli 

dodatko
wych (x)

Wyprzedzenie (-) lub opóźnienie 
(+) w punktach zwrotnych cyklu 

ogólnogospodarczego

SI 2/79 D10/81 S03/89 D10/91

X001
Zmienne podstawowe 
Produkcja przemysłowa 01.1975 0 0 +4 -1 0

A003 Prod. przemysłu spożywczego 01.1982 0 0 -8
A 004 Produkcja węgla 01.1980 1X -4 -5 -11
C005 Przerób ropy naftowej 01.1980 !x +2 0 -4
ROI 1 Produkcja tarcicy 01.1980 0 +4 -22 0
CO 15 Wydajność pracy 01.1980 1 X +4 -1 -1
A016 Budownictwo 01.1975 2x +  1 +9 -4 -14
C029 Import 01.1983 2x -14 -16
R033G Inwestycje: masz. i urządz. - w.2 01.1983 2x -12 -18
X033J Inwestycje: masz. i urządz. - w. 1 01.1983 0 -8 -4
A041 Emisja pieniądza 01.1982 1X +10 -1 -21
A043 Zasoby pieniężne gosp. dom. 01.1982 0 +4 -3 -22
X045A Wkłady oszczędnościowe 01.1982 0 +6 -24 -22
A060 Koniunktura w przemyśle (BA) 01.1987 1 X -28 -23
A061 Ocena produkcji w przem. (BA) 01.1987 1 X -8 -22
C062 Prognoza prod. w przem. (BA) 01.1987 1 X -30 -22
A069A Prognoza stanu gospodarki (BA) 01.1987 lx -18 +4

DOI 1
Zmienne dodatkowe 
Produkcja tarcicy 01.1980 0 +6 -24 -4

DR02 Prognoza stanu gospodarki (BA) 12.1991 0 +4 -14
DR05 Nastroje konsumentów (BA) 12.1991 0 +4 -14
WR01 Warszawski Indeks Giełdowy 01.1995 0

LI 15
Barometry
CLI 15 (13 wskaźników) 01.1975 0 + 1 + 1 -2 -4

LI 16 CLI 16(15 wskaźników) 01.1975 0 +  1 + 1 -2 -4
LI 17 CLI 17 (17 wskaźników) 01.1975 0 + 1 +1 -3 -5
L115A CLI15A (13 wskaźników) 01.1975 0 +1 +2 -2 -4
L115B CLI 15B (14 wskaźników) 01.1975 0 + 1 +3 -2 -4
L115C CLI15C (15 wskaźników) 01.1975 0 +1 +2 -2 -4
L115D CLI 15D (16 wskaźników) 01.1975 0 + 1 +2 -2 -4
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poprawie pod koniec badanego okresu. Barometr jako całość we wszystkich 
przedstawionych tutaj wersjach funkcjonuje nieco lepiej w fazach recesji niż w 
fazach ekspansji, kiedy to mniej więcej od połowy fazy wykazuje tendencję do 
pozostawania w tyle za faktycznym rozwojem. Górny punkt zwrotny osiąga 
jednak synchronicznie lub prawie synchronicznie ze wskaźnikiem 
referencyjnym, co nie przekreśla jego użyteczności w monitorowaniu początku 
załamania koniunktury. Charakterystyczne, że wszystkie wersje naszego 
barometru, podobnie jak wskaźnik referencyjny, sygnalizują górny punkt 
zwrotny w 1997 r. (Ze względów technicznych w tablicy 4 nie pokazano 
zachowania barometrów w ostatnim punkcie zwrotnym).

W obecnej edycji obliczono i stestowano 7 odmian barometru, oznaczonych 
numerami LI 15, LI 16, LI 17 oraz L115A do L115D. Wszystkie wersje 
charakteryzują się bardzo dobrą korelacją ze wskaźnikiem referencyjnym 
(R>0,93), lecz w kategoriach korelacji krzyżowej nie wykazują wyprzedzenia. 
Ponieważ różnice empirycznego rozkładu między wariantami są minimalne, 
wybór wariantów typowanych do dalszego testowania trzeba oprzeć na 
kryteriach merytorycznych. Z trzech podstawowych wariantów za 
najwłaściwszy można uznać wariant LI 15, który eliminuje słabiej skorelowaną 
zmienną C029 (import) oraz trzy zmienne dublujące poniekąd informacje 
zawarte w innych zmiennych: R033G, A061 i A062 (podobną lub identyczną 
treść ekonomiczną mają zmienne X033J i A060).

Obliczone nieco później dodatkowe warianty, oznaczone od L115A do 
L115D, zastępują w barometrze o formule LI 15 składnik cykliczny zmiennej 
011 uzyskany z regresji liniowej (oznaczony literą R) bardziej poprawną 
odmianą (oznaczoną literą D), otrzymaną w jednej z prób kontrolowanej opcji 
PAT. Stąd wariant LI 15A należy uznać za lepszy od LI 15. Z kolei warianty 
L115B, L115C i L115D, budowane na bazie formuły L115A, włączają 
dodatkowe zmienne z ankietowych badań opinii konsumentów prowadzonych 
przez DEMOSKOP, a także wskaźnik kursów akcji WIG, co jest zgodne z 
zasadami stosowanymi w barometrach systemu OECD i czyni barometr bardziej 
kompletnym, lecz nieznacznie pogarsza korelację ze wskaźnikiem
referencyjnym/ Z tych trzech formuł najbardziej odpowiednie wydają się
formuły L115B i L115D. Pierwsza z nich uwzględnia wskaźnik optymizmu 
konsumentów, a druga ponadto prognozę stanu gospodarki według opinii

2 Nie ma wątpliwości co do przydatności wskaźników odzwierciedlających opinie konsumentów 
w barometrze koniunktury konstruowanym dla gospodarki polskiej. Natomiast przydatność 
WIG jest na razie wątpliwa. Wyniki korelacji krzyżowej są mało miarodajne dla tak krótkiego 
szeregu, zaś wykres (rys. le) pokazuje, że składnik cykliczny WIG wyznaczony dla skróconego 
szeregu od 01.1995 (pomijającego hossę i bessę w latach 1993-1994) jest opóźniony w swych 
zmianach w stosunku do wskaźnika referencyjnego.
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konsumentów oraz indeks giełdowy WIG. Tak więc do dalszego testowania 
zakwalifikowano ostatecznie formuły: LI 15A, LI 15B i LI 15D.

Zachowanie barometrów można ocenić również na podstawie wykresów. 
Rysunki 2 do 2e ilustrują zachowanie się zmiennych wchodzących w skład 
barometru na tle wskaźnika referencyjnego opisującego cykliczne wahania 
ogólnej aktywności gospodarczej. Wykresy ukazują ewolucję składnika 
cyklicznego odnośnych zmiennych, tzn. szeregi danych po wyeliminowaniu 
wahań sezonowych, zmian nieregularnych oraz trendu. Wszystkie zmienne 
zostały przedstawione w postaci standaryzowanej, tzn. takiej, w jakiej łączone 
były we wskaźnik zbiorczy barometru. Indeksy mierzące odchylenie od trendu 
są tu wyrażone w jednostkach średniego odchylenia bezwzględnego danej 
zmiennej od jej średniej. Linią przerywaną oznaczono każdorazowo zmienne 
składowe barometru, zaś linią ciągłą wskaźnik referencyjny (zmienna X091).

Rysunki 3 i 4 pokazują złożone barometry na tle cyklu odniesienia. 
Rysunek 3 i 3a przedstawia barometry w tej postaci, w jakiej dokonywane było 
łączenie zmiennych składowych (tzn. w postaci porównywalnej z wykresami 
zmiennych na rysunku 2). Rysunek 4 natomiast pokazuje trzy wybrane odmiany 
barometru z amplitudą dostosowaną do skali wahań wskaźnika referencyjnego, 
co ułatwia interpretację obserwowanych zmian (np. wartość 1,2 oznacza 
odchylenie o 20% powyżej trendu).

Jakkolwiek każdy barometr, zgodnie ze swą nazwą, winien ostatecznie 
służyć potrzebom praktycznym, jako narzędzie pomocne w ocenie zmian 
koniunktury, przedstawione tutaj formuły barometru należy traktować jako 
konstrukcje eksperymentalne, wymagające dalszego testowania i doskonalenia. 
Dopiero obserwacja wskazań barometru w dłuższym okresie i dokonywane na 
tej podstawie modyfikacje zestawu zmiennych składowych pozwolą na 
skonstruowanie narzędzia dostatecznie pewnego do celów monitorowania 
zmian koniunktury gospodarczej.

6. Prognoza

Jak już zaznaczono przy omawianiu wcześniejszej edycji naszych 
barometrów (Cykle w rozwoju gospodarki polskiej - w tym samym tomie) 
krótkookresowe prognozy ogólnej aktywności gospodarczej można 
wyprowadzać bezpośrednio z opracowanych barometrów albo z projekcji 
wskaźnika referencyjnego. Roczne projekcje wskazań barometru za pomocą 
modeli klasy ARIMA są technicznie wykonalne, ale ich wiarygodność budzi 
wątpliwości. Mniej ryzykowne wydają się natomiast autoregresyjne projekcje 
wskaźnika referencyjnego GCI o horyzoncie rocznym, generowane przez model 
ARIMA.
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Produkcja przemysłowa

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Przemysł spożywczy

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Wydobycie węgła

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Rysunek 2. Wybrane wskaźniki składowe barometru na tle cyklu odniesienia
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Przerób ropy naftowej

Produkcja tarcicy

Wydajność pracy

Rysunek 2a. Wybrane wskaźniki składowe barometru na tle cyklu odniesienia

61



Budownictwo

Import

Inwestycje: maszyny i urządzenia (wariant 1)

Rysunek 2b. Wybrane wskaźniki składowe barometru na tle cyklu odniesienia
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Emisja pieniądza

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Zasoby pieniądza

WkJady oszczędnościowe

Rysunek 2c. Wybrane wskaźniki składowe barometru na tle cyklu odniesienia
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104
Koniunktura w przemyśle (BA)

Prognoza produkcji w przemyśle (BA)

Rysunek 2d. Wybrane wskaźniki składowe barometru na tle cyklu odniesienia
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Prognoza stanu gospodarki (BA)

Rysunek 2e. Wybrane wskaźniki składowe barometru na tle cyklu odniesienia
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Barometr LI 15

Barometr LI 17

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Rysunek 3. Warianty barometru LI 15, LI 16, LI 17 na tle cyklu odniesienia
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Barometr 115A

Barometr I15D

Rysunek 3a. Warianty barometru LI 15A, LI 15B, LI 15D na tle cyklu odniesienia
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Rysunek 4. Wybrane barometry o dostosowanej amplitudzie na tle cyklu odniesienia
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Tablica 5
Prognozowane wartości wskaźnika referencyjnego

Rok i miesiąc GCI2D (1992=100)

Ostatnie notowanie:

grudzień 1997 144,6

Prognoza
1998 styczeń 129,8

luty 119,1
marzec 140,1
kwiecień 132,4
maj 140,8
czerwiec 139,3
lipiec 134,3
sierpień 138,0
wrzesień 145,2
październik 148,1
listopad 139,2
grudzień 148,5

Tablica 5 przedstawia wartości liczbowe takiej projekcji na rok 1998, a 
rysunek 5 ilustruje ją  na tle faktycznych notowań tego wskaźnika od 1993 r. 
Prognoza opiera się na ekstrapolacji zaobserwowanych w przeszłości wzorców 
dynamiki tegoż wskaźnika, z uwzględnieniem wszystkich względnie 
regularnych elementów, tzn. tendencji rozwojowej, wahań cyklicznych oraz 
wahań sezonowych.

Model matematyczny, opisujący prawidłowości dotychczasowej dynamiki, 
o dość skomplikowanej formie, dla całego okresu od 1975 r. daje dobre 
odwzorowanie rzeczywistych zmian (R2 = 0,90). W kontrolnej prognozie 
retrospektywnej obejmującej trzy ostatnie lata średni błąd wyniósł około 4%, co 
mieści się w dopuszczalnych granicach (prognoza uwzględnia również zmiany 
sezonowe).

Wyniki prognozy sugerują dalsze osłabienie dynamiki wzrostu 
gospodarczego w 1998 r., zgodne z tendencją odnotowaną już w dwóch 
poprzednich latach. Przeciętna wartość wskaźnika GCI2D w 1998 r. zgodnie z 
prognozą ma być wyższa od przeciętnego poziomu w 1997 r. tylko o 2%, a 
porównanie prognozowanych miesięcznych notowań tego wskaźnika w 1998 r.
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G 1 .  C h a r t
(X) - B I .  O n g i n a l  s a n a s
(O) - E l .  O n g i n a l  s a n a i  a o d i f i a d  f o r  a x t r u n  

v i  t h  t a r o  f i n a ł  w a i g h t a  
( * )  -  C o l n c i d a n c t  o f  p o i n t a  
(E ) -  ARIMA E x t r a p o l a t l o n

S c a l a  -  S a a i - l o g

8 9 . 1  1 0 0 . 4

JAN 9 4 .
F E B 94 . 
MARS4 .
ARR94 . 
MAY94 . 
JU N 94  . 
JU L 9 4  . 
AUG94 
S E P94  
0C T 9 4  .
N 0V 94 . 
DEC94 . 
JA N 95 .
F E B 95  . 
MAR95 . 
A RR95 . 
MAY95 . 
JU N 95  . 
JU L  9 5 . 
AUG95 . 
S E P 9 5  . 
0 C T 9 5  . 
NOV95 . 
DEC95 . 
JAN 9 6 ,
FE B 96 . 
MARS 6 .
ARR96 . 
MAY9 6  .
JU N 96  . 
JU L 9 S  . 
AUG96 . 
S E P9  6 .
0 C 7 9 6  . 
NOV9« . 
DEC96 . 
JAN 9 7  . 
F E B 9 7  . 
MARS7 .
A P R 97  . 
MAY97 . 
JU N 97  . 
JU L 9 7  . 
AUG97 . 
S Z P 9 7  . 
OCT97 . 
N 0V 97 . 
0 E C 9 7  . 
JAN 9 a  . 
F E B 98  . 
MARS 8 .
A PR98 
MAY98 . 
JU N 98  . 
JU L 9 8  
AUG98 . 
S E P 9 8  . 
0C T 9 8  
NOV98 
D EC38 .

8 9 . 1  1 0 0 . 4

1 3 8 . 8 1 6 3 . 1

1 3 8 .8  1 6 3 . 1

1 8 7 . 7

1 8 7  7

Rysunek 5. Wartości rzeczywiste i prognozowane wskaźnika GCI2D 
od stycznia 1994 r. do grudnia 1998 r.
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z rzeczywistymi wartościami w odpowiednich miesiącach 1997 r. daje podobny 
wynik: wzrost o 2,2%. Przyrosty te są znacznie niższe od faktycznie 
zanotowanych w poprzednich latach.

7. Wnioski

Dla zbadania cyklicznych wahań w rozwoju gospodarczym Polski 
skonstruowany został złożony wskaźnik syntetyczny GCI, oparty na danych 
statystycznych o wolumenie produkcji w pięciu głównych działach gospodarki. 
Wskaźnik ten, wypełniony szeregami miesięcznych danych z okresu od stycznia 
1975 r. do grudnia 1997 r., po wyodrębnieniu składnika cyklicznego, posłużył 
do odtworzenia obrazu wahań cyklicznych w rozwoju polskiej gospodarki. W 
okresie tym gospodarka Polski przeszła dwa głębokie kryzysy lat 1980-81 i 
1989-91, łączące cechy zmian koniunkturalnych i strukturalnych. Przy ostatniej 
aktualizacji wskaźnik GCI ujawnił górny punkt zwrotny w kwietniu 1997 r., 
który znamionować może przesilenie koniunktury po trwającej od 1991 r. 
ekspansji. Na potwierdzenie trwałości tego zwrotu trzeba poczekać do następnej 
aktualizacji syntetycznych wskaźników aktywności.

W artykule przedstawiony został również zaktualizowany barometr dla 
gospodarki polskiej, skonstruowany według metodologii OECD i przy użyciu 
tych samych procedur. Barometr ten, opracowany i stestowany w 7 roboczych 
wersjach o modyfikowanym zestawie zmiennych składowych, został 
skonfrontowany ze wskaźnikiem referencyjnym opisującym ruch ogólnej 
aktywności gospodarczej. Na podstawie analizy wybrane zostały trzy wersje 
barometru do dalszej aktualizacji i testowania.

Tego rodzaju system syntetycznych wskaźników, wymagający wprawdzie 
dalszego testowania i doskonalenia, może być przydatny w ocenach aktualnego 
stanu gospodarki i jej tendencji. Podczas gdy opracowany barometr jest 
przystosowany głównie do oceny bieżących tendencji koniunktury, wskaźnik 
referencyjny może być wykorzystany również do sporządzania rocznych 
prognoz.

W dalszej pracy nad tymi wskaźnikami należałoby dążyć do ulepszenia 
barometru, a przede wszystkim przywrócenia mu własności wyprzedzających i 
wydłużenia sygnału.
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COMPOSITE INDICATORS OF BUSINESS ACTIVITY FOR POLAND:
1998 EDITION

Summary

The author presents a revised and up-to-date version of composite indicators of 
business activity for the Polish economy, compiled according to the OECD 
methodology. They are projected against the reference index GCI, used to 
describe cyclical fluctuations of the aggregate economic activity. First part of 
the paper examines the chronology and the amplitudę of growth cycles observed 
in the development of the economy in the period of 1975-1997. The second part 
presents 7 altemative versions of CLI for the Polish economy. Ali are well 
correlated with the reference cycle, but they display very short leads if any. 
Nonetheless, the barometer as proposed may be useful in monitoring cyclical 
developments in the economy. It also offers a possibility to generate 
extrapolative (autoregressive) forecasts one year ahead.

Updating of the composite indicators has revealed the peak of the aggregate 
economic activity in April 1997. This may suggest that the expansion which 
started in 1991 comes to its end. Autoregressive forecast of the reference 
indicator for the year 1998 also indicates a slowdown in economic growth.




