
Rozdział 1
Użyteczność badań koniunktury dla polityki 
makroekonomicznej

1.1. Zmiany poziomu aktywności gospodarczej

Działalność gospodarcza podlega nieustannym fluktuacjom. Zmianie w kolejnych 
okresach podlegają główne zmienne makroekonomiczne, wykorzystywane do opisu 
aktywności gospodarczej w skali całych gospodarek: produkt gospodarki, zatrudnienie, 
poziom cen. Zmiany te przebiegają z różną intensywnością w kolejnych okresach, 
podlegająjednak pewnym prawidłowościom cyklicznym. Za przełomowe w dziedzinie 
identyfikacji cyklu koniunkturalnego uznaje się prace A. Burnsa i W. Mitchella. Są oni 
autorami klasycznej definicji cyklu, zaś opublikowana przez nich w 1946 roku praca 
Measuring Business Cycles uważana jest za fundamentalne dzieło, stanowiące punkt 
zwrotny w badaniach koniunktury. Zgodnie z klasyczną definicją cykl koniunkturalny 
określa się jako: „rodzaj fluktuacji, obserwowanych w ogólnej działalności 
gospodarczej narodów, organizujących swą pracę głównie w przedsiębiorstwach, 
nastawionych na zysk. Cykl składa się z ekspansji, występującej w tym samym czasie 
w licznych dziedzinach działalności gospodarczej, po niej następuje recesja, kurczenie 
się działalności gospodarczej, następnie ożywienia przechodzącego w fazę ekspansji 
kolejnego cyklu ... sekwencja zmian powtarza się, ale nie periodycznie.” [Burns, 
Mitchell 1946] Współczesne badania prowadzone w ramach wszystkich głównych 
nurtów współczesnej makroekonomii doprowadziły do rozwinięcia i zmodyfikowania 
tej definicji. Wprowadzono kategorię cykli wzrostu, jako lepiej oddających charakter 
występujących współcześnie fluktuacji. W definicji cyklów wzrostu akcentuje się 
współzależność wzrostu i wahań cyklicznych, wyróżniając fazy cyklu 
koniunkturalnego jako okresy relatywnie wysokich i niskich stóp wzrostu [por.V. 
Zarnowitz, I. Mintz, 1972]. Przedmiotem badań i głównych kontrowersji między 
przedstawicielami poszczególnych nurtów makroekonomii są zwłaszcza przyczyny 
fluktuacji. Problem ten ma kluczowe znaczenia dla polityki gospodarczej. Od 
prawidłowej identyfikacji przyczyn zależy wszak jej skuteczność. Linia podziału 
przebiega między zwolennikami podejścia klasycznego i keynesowskiego.

Różnice między makroekonomistami w opisie przyczyn i przebiegu cykli 
koniunkturalnych wynikają zarówno z odmiennych przesłanek teoretycznych, jak



12

i odmiennego postrzegania zależności o charakterze przyczynowo skutkowym. 
Najogólniej można stwierdzić, iż zwolennicy ekonomii klasycznej głównych przyczyn 
wahań koniunkturalnych upatrują w procesach zachodzących po stronie podaży, 
akcentując rolę wielkości realnych, podczas gdy zwolennicy Keynesa lokują je po 
stronie popytu. Nie wchodząc w kontrowersje i różnice dzielące przedstawicieli 
poszczególnych szkół we współczesnej makroekonomii pragniemy zwrócić uwagę na 
fakt, iż wykształcił się także pewien wspólny nurt, w ramach którego można określić 
obszary zgodności co pewnych faktów. W dziedzinie badań koniunktury ta zgodność 
dotyczy następujących faktów:
• W gospodarkach występują okresy dynamicznego ożywienia (ekspansji) i spo

wolnienia aktywności gospodarczej (recesji),
• Zmiany produktu następują we wszystkich sektorach gospodarki i są ze sobą 

skorelowane,
• Równolegle ze zmianami produktu następują zmiany zatrudnienia (i bezrobocia),
• Zmienia się poziom cen,
• Zmiany poszczególnych wielkości nie następują równocześnie i w tym samym 

kierunku, można wyróżnić zmienne procykliczne i antycykliczne oraz zmienne 
wyprzedzające, równoczesne i opóźnione,

• Produkcja, konsumpcja i inwestycje mają charakter procykliczny a ich zmiany są 
zbieżne,

• Inwestycje są bardziej zmienne w przebiegu poszczególnych faz cyklu niż 
konsumpcja,

• Zatrudnienie ma charakter procykliczny podczas gdy bezrobocie antycykliczny,
• Płaca realna i wydajność pracy są także procykliczne,
• Podaż pieniądza i kursy akcji mają charakter procykliczny i należą do zmiennych 

wyprzedzających (przewodzą w cyklu),
• Inflacja ma charakter procykliczny i należy do zmiennych opóźnionych, [por. Abel 

i Bernanke 1992, V, Zarnowitz, 1992, Snowdon, Vane, Wynarczyk, 1998] 
Odnotowując zgodność wśród ekonomistów dotyczącą zmienności poziomów

aktywności gospodarczej należy także odnotować drugą zgodność, wśród polityków 
gospodarczych. Dotyczy ona podejmowania działań mających za zadanie 
stabilizowanie koniunktury. Dylemat polityków gospodarczych: obserwować
działalność gospodarczą i stwarzać warunki dla jej niezakłóconego rozwoju czy 
aktywnie wpływać na jej przebieg jest pozorny. Nie ma polityka, który dobrowolnie 
pozbawiłby się tak wspaniałej „zabawki” jaką jest możliwość wywierania wpływu na
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gospodarkę. Obserwacja zachowań rządów w różnych krajach o różnych orientacjach 
politycznych potwierdza tę hipotezę. Zgodność obejmuje także podstawowe cele 
polityki gospodarczej, do których zalicza się:

• szybki wzrost gospodarczy
• wysokie zatrudnienie
• utrzymanie stałego poziomu cen [por. M. Friedman, 1968].
Jeśli przyjmiemy te fakty do wiadomości, do rozstrzygnięcia pozostaje kolejny 

dylemat, przed którym stają politycy uprawiający politykę makroekonomiczną: 
oddziaływać na stronę podaży czy popytu. Zgodność dotyczy bowiem samej 
aktywności polityków, nie obejmuje jednak sposobów oddziaływania na gospodarkę. 
Równie silne kontrowersje należy odnotować w odniesieniu do charakteru i narzędzi 
polityki makroekonomicznej. Najogólniej można powtórzyć, iż linie podziału są 
podobne jak wśród makroekonomistów. Zwolennicy oddziaływania na stronę podaży 
nawiązują do ekonomii klasycznej. Ich argumenty za określonym sposobem 
prowadzenia polityki gospodarczej są w istocie powtórzeniem tych, które oznaczają 
wiarę w doskonałość samoczynnych dostosowań rynkowych. Eksponuje się tu długi 
horyzont czasowy, skuteczność dostosowań cenowych, racjonalność wyborów, 
dokonywanych na poziomie przedsiębiorstwa czy konsumenta, a więc na poziomie 
mikroekonomicznym. Drugie podejście ma genezę keynesowską. Wyraża brak wiary 
w skuteczność rynkowych mechanizmów dostosowawczych, zwłaszcza w krótkim 
okresie, niemożność przezwyciężenia zawodności rynku przez podmioty prowadzące 
działalność w skali mikroekonomicznej i konieczność ich wspierania przez państwo. 
Dlatego argumenty zwolenników tego podejścia są powtórzeniem ich zastrzeżeń do 
działania mechanizmu rynkowego, szybkości oczyszczania się rynków i stopnia 
elastyczności (czy odwrotnie: sztywności) cen.

Wychodząc z odmiennych założeń, prowadząc analizy przy wykorzystywaniu 
odmiennych konstrukcji modelowych, każde z tych podejść formułuje inne zalecenia 
pod adresem polityki państwa. Inaczej określa zarówno przedmiot ewentualnych 
oddziaływań, jak i wykorzystywane instrumentarium. W niniejszej pracy nie jest 
zadaniem autorów analizowanie kontrowersji występujących pomiędzy głównymi 
nurtami współczesnej makroekonomii. Nasze zadanie definiujemy inaczej. Mając 
świadomość istniejących różnic zadajemy sobie pytanie: czy można dostarczyć 
obserwatorom i analitykom życia gospodarczego dodatkowego zestawu informacji, 
ułatwiającego diagnozowanie sytuacji gospodarczej i pomagającego w podejmowaniu 
bardziej trafnych decyzji. Takim zestawem informacji są w naszym przekonaniu 
wyniki badań koniunktury prowadzonych przy pomocy testów. Wyrażamy
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przekonanie, że ich pełniejsze wykorzystanie może przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności polityki gospodarczej bez względu na jej umocowanie w określonym 
nurcie makroekonomii. Umożliwiają one bowiem śledzenie zdarzeń, jakie mają 
miejsce zarówno po stronie popytu jak i podaży.

1.2. Diagnozowanie kondycji gospodarki

W każdym przypadku skuteczność działań, podejmowanych przez rządy i polity
ków gospodarczych, zależy w znacznej mierze od trafności diagnozy co do 
rzeczywistego stanu gospodarki. Ze względu na główne cele polityki 
makroekonomicznej do najważniejszych elementów takiej diagnozy należy:
-  określenie poziomu produktu gospodarki, a w szczególności odchylenia poziomu 

realnego produktu od produktu równowagi,
-  określenie poziomu zatrudnienia,
-  określenie poziomu bezrobocia,
-  określenie poziomu inflacji.

Określenie produktu pełnego zatrudnienia (naturalnego poziomu produktu, 
produktu równowagi), do którego byłyby odnoszone wszelkie zmiany in plus i in 
minus, jest zadaniem trudnym. Szczególne dla mało stabilnych gospodarek, a do takich 
zaliczyć należy transformowaną gospodarkę polską. Dlatego w praktyce polityki 
gospodarczej dąży się do stabilizowania produktu wokół długookresowego trendu.

Podstawowym zasobem informacyjnym, wykorzystywanym do określania 
długookresowego trendu są dane ilościowe, dotyczące rachunków produktu 
narodowego brutto (PKB). Dla gospodarki polskiej statystyki PKB są opracowywane 
w ujęciu rocznym i kwartalnym (od niedawna). Są one jednak publikowane ze 
znacznym opóźnieniem czasowym. W przypadku rachunków kwartalnych opóźnienie 
to wynosi 70 dni, w przypadku rocznych jest jeszcze dłuższe. Toteż wykorzystywanie 
danych ilościowych do określania poziomu i tempa wzrostu produktu w czasie może 
być źródłem niepewności i narastania opóźnień w polityce makroekonomicznej. 
Z dwóch co najmniej powodów: z względu na opóźnienia w opisie zjawisk 
rzeczywistych i możliwości popełnienia błędów. Dane te, ze względu na stosowane 
techniki ich gromadzenia i agregowania mogą bowiem nie dość precyzyjnie 
przedstawiać przebieg zdarzeń gospodarczych. Jakkolwiek współcześnie obserwujemy 
dynamiczny rozwój zarówno technik informacyjnych jak i metod i narzędzi 
gromadzenia i przetwarzania danych, to jednak ciągle nie możemy mieć pewności co
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do poprawności i rzetelności opisu stanu gospodarki. Proste porównywanie informacji 
pochodzących z różnych źródeł uzasadnia możliwość zgłaszania zastrzeżeń pod ich 
adresem. Innym źródłem błędów może być świadome fałszowanie danych przez 
podmioty gospodarcze. Zmiany poziomu zatrudnienia (bezrobocia) i poziomu cen są 
ściśle skorelowane ze zmianami produktu, chociaż jak wspominaliśmy w poprzednim 
punkcie następują z różnym odroczeniem. Wymienione wyżej zastrzeżenia pod 
adresem statystyki ilościowej dotyczą także i tych zmiennych, chociaż może w nieco 
mniejszym stopniu.

Zastrzeżenia te są źródłem niepewności w diagnozowaniu kondycji gospodarki, 
która następnie może przenosić się na prowadzoną w oparciu o tak zgromadzone 
zasoby informacji politykę gospodarczą.

Drugie ze sformułowanych zastrzeżeń pod adresem danych o charakterze 
ilościowym dotyczy opóźnień w stosunku do zachodzących zjawisk gospodarczych. 
Statystyka ilościowa opisuje zdarzenia gospodarcze „ex post”, więc może przyczyniać 
się do narastania opóźnień w polityce makroekonomicznej. Opóźnienia mogą 
przyjmować postać dwu z czterech sygnalizowanych przez M. Friedmana (1953) 
rodzajów:
-  wydłużenia czasu niezbędnego do stwierdzenia zjawiska, uzasadniającego 

ingerencje w przebieg działalności gospodarczej (opóźnienie diagnozy),
-  wydłużenia czasu potrzebnego do podjęcia decyzji o tym, jakie środki 

oddziaływania na gospodarkę powinny zostać wykorzystane (opóźnienie decyzji). 
Przedstawione wyżej zastrzeżenia pod adresem danych o charakterze ilościowym są

powszechnie znane. Podejmowane są także działania mające na celu ich doskonalenie. 
Rezultaty tych zabiegów będą pojawiać się z pewnością, jednak wymagają czasu. 
Trudno też przesądzić obecnie na ile mogą być całkowicie wyeliminowane. 
Największe wątpliwości dotyczą czasu, w którym dane ilościowe mogą być 
przekazywane analitykom i politykom gospodarczym. Dlatego wyrażamy przekonanie, 
że wykorzystanie danych gromadzonych w badaniach koniunktury może w znacznym 
stopniu wzbogacić opis działalności gospodarczej, przyczyniając się do szybszego 
i pełniejszego diagnozowania kondycji systemu gospodarczego. Może także 
przyczynić się do zmniejszania opóźnień w polityce gospodarczej. Przekonanie to 
opieramy na następujących przesłankach.

Gromadzone w badaniach koniunktury dane mają charakter szczególny. Są to 
mianowicie dane o charakterze jakościowym. Odzwierciedlają one opinie 
bezpośrednich uczestników działalności gospodarczej o dynamice kształtowania się 
poszczególnych zmiennych ekonomicznych. Na podstawie tych informacji dla



poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej obliczane są wskaźniki 
koniunktury, prezentujące dynamikę aktywności gospodarczej. Kwestionariusze 
wykorzystywane w badaniach koniunktury obejmują podstawowe zmienne, 
charakteryzujące działalność gospodarczą. W sumie badaniu poddanych jest ponad 
piętnaście zmiennych, obserwowanych w regularnych odstępach miesięcznych, 
kwartalnych czy półrocznych. Należą do nich także te, które mają decydujące 
znaczenie dla określania dynamiki wahań aktywności gospodarczej jak:
-  produkcja,
-  zatrudnienie,
-  ceny,
-  inwestycje,
-  zapasy,
-  zamówienia.

Ponieważ mają one swe odpowiedniki w statystykach ilościowych, mogą być wy
korzystywane zarówno do bieżącego diagnozowania kondycji gospodarki, jak i analiz 
porównawczych diagnoz dokonywanych przy pomocy statystyk ilościowych 
i jakościowych. Oprócz wyżej wymienionych w testach koniunktury obserwowane są 
także inne zmienne, równie istotne dla diagnozowania kondycji gospodarki, które 
w statystyce ilościowej nie występują. Są to przede wszystkim opinie podmiotów 
gospodarczych dotyczące:
-  przewidywanego kierunku zmian głównych zmiennych,
-  kondycji ogólnej gospodarki,
-  kondycji branży, w której dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą,
-  barier bieżącej działalności gospodarczej,
-  barier działalności inwestycyjnej,
-  konkurencyjności podmiotów i inne.

W kwestionariuszach wykorzystywanych w IRG dla każdej zmiennej, poddanej 
obserwacji, wyróżnia się dwa stany: bieżący i przyszły. Pozwala to zbieranie opinii 
dotyczących zarówno aktualnych zdarzeń gospodarczych jak i poznanie oczekiwań 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych dotyczących najbliższej przyszłości. 
Horyzont przewidywań dotyczy najbliższej przyszłości, obejmuje okresy od 3 do 
6 miesięcy. Poszczególne zmienne rejestrowane są oddzielnie dla przedsiębiorstw 
publicznych i prywatnych, co pozwala analizować zachowanie się przedsiębiorstw 
z różnych sektorów własnościowych w poszczególnych fazach koniunktury.
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Charakter powiązań zmiennych, obserwowanych w badaniach koniunktury 
z wahaniami cyklicznymi jest zróżnicowany. Mają one zarówno charakter zmiennych 
procyklicznych jak i antycyklicznych. Część z nich reaguje z pewnym wyprzedzeniem 
w stosunku do zmian cyklicznych, inne równolegle bądź z opóźnieniem . I tak 
produkcja i zatrudnienie zmieniają się wraz ze zmianami poziomu aktywności 
gospodarczej. Możemy je zatem wykorzystywać w roli wskaźników równoczesnych, 
potwierdzających sygnalizowane przez wskaźniki koniunktury zmiany dynamiki 
procesów gospodarczych. Inne z obserwowanych wielkości: zamówienia i zapasy 
wyrobów gotowych należą do zmiennych wyprzedzających, dynamika ich zmian 
wyprzedza bowiem wahania cykliczne. Wreszcie ceny czy jednostkowy koszt 
produkcji możemy zaliczyć do zmiennych opóźnionych, bowiem z opóźnieniem 
reaguje na dynamikę zmian koniunkturalnych. Mogą być zatem wykorzystywane do 
potwierdzenia obserwowanych tendencji.

Taki zestaw danych posiada ogromną wartość informacyjną. Decydują o tym 
przede wszystkim następujące cechy:
• w badaniach koniunktury dane pozyskiwane są bardzo szybko. Prawie na bieżąco 

gromadzona jest dokumentacja o procesach zachodzących w danym miesiącu czy 
kwartale. Ich szczególna wartość polega zatem na tym, że opisują przebieg 
działalności gospodarczej w czasie „rzeczywistym”, niemal równocześnie z 
zachodzącymi zdarzeniami. Żadne inne dane nie są dostępne w tak krótkim okresie.

• źródłem informacji są podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 
przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne. Pozyskujemy zatem 
informacje niejako z pierwszej ręki. Mają one zarówno charakter opinii o tym, co 
właśnie się w gospodarce wydarzyło jak i wyartykułowanych oczekiwań 
dotyczących przyszłych zdarzeń. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie do opisu 
procesów gospodarczych w kategoriach makroekonomicznych informacji o korze
niach mikroekonomicznych. To oparcie badań koniunktury na podmiotach 
prowadzących działalność w skali mikroekonomicznej jest ich siłą, chociaż 
powoduje pewne trudności o charakterze techniczno-organizacyjnym.

• badanie opinii dotyczących przyszłych zdarzeń pozwala na wprowadzenie do opisu 
gospodarki oczekiwań podmiotów gospodarczych. Stwarza możliwości dualnego 
przedstawienia procesów gospodarczych: ex post i ex antę. To dodatkowo 
wzbogaca możliwości analizy procesów gospodarczych. Pozwala także 
wykorzystywać dorobek dynamicznie rozwijającej się teorii racjonalnych 
oczekiwań, ważnego nurtu współczesnej makroekonomii.
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• gromadzenie informacji o kształtowaniu się poszczególnych zmiennych w prze
kroju własnościowym pozwala na analizowanie reakcji tych sektorów 
w poszczególnych fazach cyklu i określania ich wpływu na przebieg wahań 
koniunkturalnych.

• badaniami koniunktury w Polsce objęto główne obszary działalności gospodarczej: 
przemysł, handel, budownictwo, bankowość, rolnictwo, gospodarstwa domowe. 
Dlatego ich wyniki pozwalają na łączną obserwację dynamiki procesów 
zachodzących w gospodarce na poziomie makroekonomicznym jak również analizę 
wzajemnych powiązań między poszczególnymi dziedzinami aktywności.

• ważną cechą obecnie prowadzonych badań koniunktury jest ich harmonizacja 
w skali międzynarodowej. Wykorzystywane w badaniach koniunktury testy mają 
podobną postać we wszystkich głównych ośrodkach badawczych. Oznacza to, że 
każdy z nich zawiera określony jako minimalny zestaw pytań. Oczywiście każdy 
z ośrodków może dołączyć dodatkowe pytania, wynikające czy to ze specyfiki 
gospodarki (tak było w Polsce w początkowym etapie procesu transformacji), czy 
też ze względu na tradycje i zainteresowania badawcze ośrodka. Ujednoliceniu 
podlega także harmonogram badań. Przestrzeganie standardów światowych stwarza 
możliwość wykorzystywania wyników badań koniunktury do porównań 
międzynarodowych. Więcej, daje pewność że wykorzystywane dane są 
porównywalne, są bowiem pozyskiwane w ten sam sposób.
Analizując użyteczność danych, gromadzonych w badaniach koniunktury dla 

animatorów polityki gospodarczej należy zatem podkreślić, iż pozwalają one na:
-  rejestrowanie na bieżąco zmian zachodzących w działalności gospodarczej w 

głównych jej obszarach,
-  określanie dynamiki aktywności gospodarczej,
-  określanie punktów zwrotnych w poszczególnych dziedzinach aktywności 

gospodarczej,
-  informowanie z pewnym wyprzedzeniem o możliwych zmianach.

Tak w analizach cyklu koniunkturalnego jak i polityce gospodarczej istotną rolę 
odgiywa dynamika zdarzeń. Właśnie dane gromadzone w badaniach koniunktury jak 
chyba żadne inne oddają tę dynamikę. Można to przyjąć za główną zaletę tego zbioru 
danych i rekomendować jego wykorzystywanie wszystkim badaczom zmian 
aktywności gospodarczej.
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1.3. Skuteczność badania koniunktury

Analizowanie skuteczności badań koniunktury wymaga uprzedniego zdefiniowania 
tego pojęcia. Skuteczność badań koniunktury można definiować w różny sposób. 
W niniejszych rozważaniach skoncentrujemy się na dwóch aspektach: możliwości 
opisu przebiegu działalności gospodarczej i możliwości prognozowania kierunków 
zmian aktywności gospodarczej. Za skuteczne uznamy takie badania, które poprawnie 
opisują przebieg działalności gospodarczej i jednocześnie stwarzają podstawy do 
przewidywania przyszłych tendencji rozwojowych gospodarki.

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowego elementu oceny: zakresu
wykorzystywania wyników badań koniunktury w praktyce gospodarczej, przyjmując 
hipotezę, iż częściej wykorzystywane badania są także bardziej skuteczne. Jednak w 
tym zakresie mamy najwięcej wątpliwości. Dotyczą.one wykorzystywania wyników 
pochodzących z badań koniunktury w Polsce. O ile na świecie, zwłaszcza w krajach 
o długich tradycjach demokratycznych i trwałych systemach gospodarki rynkowej 
badania te wykorzystywane są intensywnie, to w Polsce obserwujemy sytuację 
odmienną. Dane pochodzące z badań koniunktury nie są wykorzystywane w sposób 
zadowalający. Decydenci o wiele większą wagę przypisują danym o charakterze 
ilościowym, mimo iż dane te są dostępne ze znacznym opóźnieniem w stosunku do 
badanego zjawiska. Zastanawiając się nad przyczynami tego zjawiska, zadawaliśmy 
sobie szereg pytań, z czego ono wynika. Czy z niepełnej wiedzy o prowadzonych 
badaniach, czy też wątpliwości co do ich wartości informacyjnej, czy może z braku 
odpowiednio wykształconych nawyków, może wreszcie z powodu zastrzeżeń, że nie 
dość dokładnie opisują one przebieg zdarzeń gospodarczych? Pamiętać należy, iż 
źródłem informacji w tych badaniach są podmioty gospodarcze, które przeszły przez 
szok transformacyjny. Może dziesięć lat to jeszcze zbyt krótki okres, by nauczyć się 
racjonalnie oceniać i przewidywać przyszłość? Nie przesądzając dlaczego tak się 
dzieje, podjęliśmy badania nad przydatnością badań koniunktury dla celów polityki 
gospodarczej. Pozwoliły one odpowiedzieć na wiele pytań, dotyczących skuteczności 
badań koniunktury. Prezentując niektóre uzyskane wyniki w kolejnych rozdziałach 
niniejszego opracowania w tym miejscu rezygnujemy z tego dodatkowego kryterium 
oceny skuteczności badań.

Badanie możliwości opisu przebiegu działalności gospodarczej przy pomocy badań 
koniunktury pozwala na stwierdzenie, że spełniają one w sposób zadowalający to 
zadanie. Przeprowadzone badania porównawcze danych pochodzących z badań 
koniunktury z danymi o charakterze ilościowym, pochodzącymi z oficjalnych statystyk
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GUS potwierdzają te opinie. W obu przypadkach uzyskujemy podobny obraz. 
Dodatkowo opis przebiegu działalności gospodarczej przy pomocy danych, 
gromadzonych w badaniach koniunktury ma pewne przewagi nad innymi źródłami 
informacji. Przewagi te wynikają z wymienionych wyżej właściwości badań 
koniunktury, które pozwalają na szybkie diagnozowanie i dualny opis rzeczywistości 
gospodarczej o solidnych podstawach mikroekonomicznych. Szczególną cechą tego 
opisu jest jego bogactwo.

Opinię o wysokiej trafności opisu gospodarki przy pomocy danych pozyskiwanych 
w badaniach koniunktury potwierdzają także doświadczenia historyczne. Z per
spektywy minionego dziesięciolecia możemy przypomnieć, iż badania koniunktury 
prowadzone przez IRG SGH były wielokrotnie pierwszym sygnałem zmian 
aktywności gospodarczej w Polsce. Do najbardziej spektakularnych osiągnięć zaliczyć 
należy zaliczyć stwierdzenie zahamowania tendencji spadkowych w pierwszej fazie 
recesji transformacyjnej i spowolnienia tempa wzrostu w połowie dekady [Bieć 1996].

Skoro zmienne o charakterze jakościowym dobrze opisują dynamikę zmian procesu 
gospodarowania, to ich wykorzystanie może przyczynić się do zwiększenia 
efektywności polityki gospodarczej. Szersze wykorzystanie wyników badania 
koniunktury może bowiem spowodować zmniejszenie niepewności i opóźnień, jakie 
w sposób naturalny w polityce gospodarczej występują. Przede wszystkim możliwe 
wydaje się ograniczenie obu wymienianych wyżej źródeł opóźnień poprzez:

-  skracanie czasu niezbędnego do stwierdzenia zjawiska, uzasadniającego 
ingerencję w gospodarkę ( przyspieszenie diagnozy),

-  skracanie czasu, potrzebnego do podjęcia decyzji (przyspieszenie decyzji).
Zadaniem ośrodków badawczych prowadzących badania koniunktury jest

wskazanie tych możliwości. Ich wykorzystanie zależy jednak od decydentów.
Pozytywnie wyniki uzyskano także w badaniach własności prognostycznych danych 

pochodzących z badań koniunktury. Najlepszymi własnościami prognostycznymi 
charakteryzują się barometry koniunktury [V. Zarnowitz, 1992, I. Kudrycka, 
R. Nilsson, 1993, 1995, 1996, Z. Matkowski 1999]. Pewną barierą przy
prognozowaniu na podstawie modeli ekonometrycznych jest jakościowy charakter 
danych. Powoduje to określoną komplikację narzędzi badawczych. Nie wszystkie 
zmienne, obserwowane w testach koniunktury posiadają identyczne własności 
prognostyczne. Z przeprowadzonych w IRG SGH badań wynika, że najlepsze 
własności prognostyczne posiadają następujące zmienne:
• produkcja
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• zamówienia ogółem i eksportowe.
Nie potwierdziły się natomiast własności prognostyczne zapasów. Odmienne od 

oczekiwanych wyniki uzyskano także w przypadku zatrudnienia i ocen ogólnej sytuacji 
gospodarczej. Zatrudnienie zmienia się niezależnie od dynamiki produkcji. Maleje 
zarówno w okresach jej wzrostu jak i spadku, co świadczy o oddziaływaniu na tę 
zmienną innych czynników niż tylko koniunkturalne. .[E. Adamowicz, A. Gutkowska, 
J. Kotłowski, K. Walczyk, 1999].

Z kolei oceniając sytuację gospodarczą kraju uczestnicy badań formułują 
nadmiernie pesymistyczne oceny. Źródła tego pesymizmu leżą także poza sferą 
oddziaływania czynników o charakterze koniunkturalnym [E. Adamowicz, 2001].

W badaniach zaobserwowano pewną poprawę wskazań po 1995 roku. Można to 
tłumaczyć postępującym dostosowywaniem podmiotów gospodarczych do działania 
w zmieniających się warunkach jak i postępującą racjonalizacją ich oczekiwań.

Obserwacja zachowań uczestników działalności gospodarczej w dłuższym okresie 
pozwala na określenie czynników różnicujących te zachowania. I tak zaobserwowano, 
że możliwości adaptacyjne przedsiębiorstw są zróżnicowanie w przekroju 
własnościowym i regionalnym. Najsilniejszy wpływ czynników sezonowych widoczny 
jest przy analizie według grup działalności gospodarczej. Czynnikiem silnie 
różnicującym zachowania poszczególnych podmiotów jest ich wielkość, mierzona 
wielkością zatrudnienia.

Wykorzystując zatem dwa wymienione wcześniej kryteria możemy uznać badania 
koniunktury za bardzo skuteczne. Dodatkowo możemy wskazać, iż pozwalają one na 
badanie czynników określających zdolności adaptacyjne podmiotów gospodarczych.

1.4. Możliwości wykorzystania danych o charakterze jakościowym

Wysoka nośność informacyjna danych, gromadzonych w badaniach koniunktury, 
określa obszary ich wykorzystania. Znajdują one mianowicie zastosowanie w analizach 
krótko i długookresowych. Z perspektywy krótkiego okresu można wskazać 
następujące obszary zastosowań:

Ze względu na ich aktualność dane te mogą być przede wszystkim wykorzystywane 
do monitorowania działalności gospodarczej w całej jej złożoności. Pozwalają na 
obserwację trendów zmian w ich postaci bieżącej, jaki kształtuje się pod wpływem 
wielu czynników, oddziałujących na gospodarkę. Są wśród nich czynniki o charakterze 
koniunkturalnym, ale także sezonowym i losowym.
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Przy odpowiedniej długości szeregów czasowych można, posługując się wynikami 
badań koniunktury, określić wzorce sezonowości dla poszczególnych dziedzin 
działalności gospodarczej. Wahania sezonowe różnicują przebieg działalności 
gospodarczej tak pomiędzy poszczególnymi dziedzinami gospodarki jak i poszczegól
nymi systemami gospodarczymi. Wynika to z różnej wrażliwości poszczególnych 
segmentów gospodarki na działanie czynników sezonowych. Stworzenie wzorców 
sezonowości zwiększa możliwości analitycznego opisu działalności gospodarczej.

Kolejnym obszarem zastosowań badań koniunktury jest analiza przebiegu 
działalności gospodarczej w konwencji cyklu koniunkturalnego. Po oczyszczeniu 
danych z wahań sezonowych można wyodrębnić następujące po sobie okresy 
zwalniania i przyspieszania tempa aktywności gospodarczej wynikające z wahań 
cyklicznych. W badaniach koniunktury przedmiotem obserwacji są zmienne, które 
dostarczają istotnych zmian o dynamice wahań koniunkturalnych, o zróżnicowanych 
powiązań wzajemnych i z głównym trendem rozwojowym gospodarki. Możliwość 
analizy zachowania tych zmiennych w znacznym stopniu ułatwia i wzbogaca analizę 
przebiegu wahań koniunkturalnych w gospodarce.

Wspomniana harmonizacja badań koniunktury gwarantuje porównywalność danych 
w skali międzynarodowej. Dlatego ich wyniki mogą być wykorzystywane do 
wszelkiego rodzaju analiz i porównań międzynarodowych.

W dłuższym okresie rysują się jeszcze inne możliwości wykorzystania badań 
koniunktury. Istotne wydają się zwłaszcza dwa obszary. Do pierwszego zaliczyć 
należy możliwości prognozowania kierunków zmian dynamiki gospodarczej, w tym 
prognozowanie punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego, drugi to możliwość oceny 
ex post dostosowań uczestników działalności gospodarczej do zmieniających się 
warunków otoczenia.

Jeśli chodzi o możliwości prognozowania przebiegu działalności gospodarczej, to 
możliwe jest wykorzystanie różnych narzędzi i sposobów budowania prognoz. 
Wymienić należy przede wszystkim następujące:
• barometry koniunktury,
• modele ekonometryczne.

Zestawy złożonych syntetycznych wskaźników o charakterze ilościowymi i jako
ściowym, budowlanych w oparciu o wyniki badań koniunktury, określane mianem 
barometrów koniunktury, pozwalają zarówno na bieżąco oceniać koniunkturę, jak i z 
pewnym wyprzedzeniem określać tendencje jej rozwoju. Horyzont prognostyczny 
barometrów koniunktury jest stosunkowo krótki. Ponieważ jednak dane 
wykorzystywane do ich budowy pozyskiwane są szybko, można pokusić się
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0 stwierdzenie, iż są to najszybciej dostępne informacje o rzeczywistych tendencjach 
rozwojowych w gospodarce. W rodzinie barometrów szczególne miejsce zajmują 
wskaźniki o charakterze wyprzedzającym. Są one bardzo często pierwszym sygnałem 
tego, co zdarzy się w gospodarce. Z kolei wskaźniki o charakterze równoległym
1 opóźnionym wykorzystywane są do potwierdzania zaobserwowanych zmian 
dynamiki.

Ponieważ dane gromadzone w badaniach koniunktury mają charakter jakościowy, 
ich stosowanie do budowy prognoz wymaga szczególnych metod ekonometrycznych. 
Jedną z takich metod jest modelowanie miękkie. Wykorzystanie tej metody pozwala 
nie tylko na badanie koniunktury w krótkim okresie, ale także prognozowanie zmian 
w długim okresie. Wydłużenie horyzontu czasowego analizy pozwala na wyodręb
nienie długookresowego trendu koniunkturalnego. [M. Rocki, w: Statystyczne..., 
1998]. Większość modeli ekonometrycznych, możliwych do wykorzystania 
w badaniach koniunktury pozwala na prognozy krótkookresowe. Szczególne miejsce 
wśród nich zajmują modele pozwalające na formułowanie prognoz ilościowych. 
[S. Dudek, 2000].

Z kolei analiza zachowań uczestników działalności gospodarczej, dokonywana 
z perspektywy późniejszych zdarzeń i później napływających informacji pozwala na 
ocenę sposobu ich dostosowywania się do zmieniających się warunków działalności 
gospodarczej. Z jednej strony pozwala to na ocenę zdolności adaptacyjnych 
podmiotów gospodarczych, z drugiej zaś stanowi ważny przyczynek do oceny 
efektywności polityki gospodarczej, prowadzonej w analizowanych okresach.

Wskazane możliwe obszary wykorzystania danych pozyskiwanych w badaniach 
koniunktury nie wyczerpują wszystkich możliwości. Jednak już ten pobieżny przegląd 
wskazuje jak szerokie są te możliwości. To określa w sposób równie szeroki grono 
potencjalnych odbiorców wyników tych badań: od bezpośrednich uczestników 
działalności gospodarczej, którzy mogą wykorzystywać je w bieżących procesach 
decyzyjnych, poprzez analityków i różnego rodzaju instytucje, badające działalność 
gospodarczą do polityków, odpowiedzialnych za politykę gospodarczą państwa 
i teoretyków, prowadzących badania w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

1.5. Wnioski

Wobec niedoskonałości danych o charakterze ilościowym należy wskazać na 
możliwości wzbogacenia opisu gospodarki poprzez większe wykorzystanie danych 
o charakterze jakościowym, gromadzonych w badaniach koniunktury. Wydaje się



bowiem, iż dane te mogą przyczyniać się do zwiększania skuteczności polityki 
makroekonomicznej, w tym do złagodzenia głównych jej wad, do których powszechnie 
zalicza się nietrafne diagnozowanie, niepewność i opóźnienia w oddziaływaniach 
państwa na gospodarkę. Badania koniunktury w gospodarce polskiej mają stosunkowo 
krótki horyzont, obejmują jednak szczególny okres transformacji systemu 
gospodarczego. Zasięgiem swym obejmują główne obszary działalności gospodarczej: 
przemysł, handel, budownictwo, rolnictwo, bankowość, gospodarstwa domowe. 
Dostarczają bogatego zestawu informacji o wysokich walorach użytkowych, zwłaszcza 
dla analizy dynamiki działalności gospodarczej. Nie mamy jednakże wykształconych 
nawyków korzystania z tych wyników. Brak ich zwłaszcza wśród polityków 
gospodarczych, ale nie tylko. Podejmowane są próby zmieniania tych nawyków. 
Badania prezentowane w niniejszym tomie sąjednąz nich.

Swą szczególną przydatność dane gromadzone w badaniach koniunktury wykazują 
w analizach dynamiki działalności gospodarczej. Szeroki zakres badań pozwala na 
obserwację zmian łącznych, zachodzących na poziomie całej gospodarki z jednocze
snym uwzględnieniem aktywnych interakcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami 
działalności gospodarczej. Jak wspominaliśmy, w badaniach koniunktury przedmiotem 
obserwacji jest znaczna liczba zmiennych. Każda z nich ma właściwą sobie dynamikę. 
Wśród nich znajdują się następujące zmienne:
-  zmieniające się z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do zmian cyklicznych (są to 

przede wszystkim: zamówienia ogółem, zamówienia eksportowe, zapasy, ceny, 
sytuacja ogólna gospodarki),

-  zmieniające się równocześnie ze zmianami cyklicznymi (produkcja, zatrudnienie),
-  zmieniające się z pewnym opóźnieniem w stosunku do zmian cyklicznych: (ceny, 

sytuacja finansowa).
Obserwując zmiany tych wielkości poznajemy wczesne symptomy zachodzących 

zjawisk w określonej sekwencji. Odbierając sygnał o charakterze wyprzedzającym 
możemy go skonfrontować z kolejno docierającymi: równoczesnym i opóźnionym. 
W ten sposób uzyskujemy potwierdzenie obserwowanych tendencji. Jednocześnie brak 
potwierdzenia w niektórych przypadkach zmian w układzie sekwencyjnym może 
świadczyć o tym, że są to obserwacje jednostkowe, nie skutkujące zmianami tendencji 
rozwojowych. Pozwala to wyeliminować takie przypadkowe sygnały z analizy. 
Prezentowane przez dane gromadzone w badaniach koniunktury bogactwo i wielo- 
aspektowość opisu działalności gospodarczej mogą przyczynić się do zwiększenia 
trafności diagnozowania kondycji systemu gospodarczego.
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Opisując dynamikę działalności gospodarczej badania koniunktury pomagają 
analizować działalność gospodarczą w konwencji cyklu koniunkturalnego. Pozwalają 
bowiem na szybkie diagnozowanie zmian tempa aktywności gospodarczej, zarówno 

. jego przyspieszania jak i zwalniania, pomagają także w lokalizacji punktów zwrotnych 
cyklu. Stwarza to możliwości szybkiego podejmowania decyzji dotyczących 
stabilizowania koniunktury, potencjalnie zwiększając jej skuteczność.

Wysoką użyteczność wyników badania koniunktury dla celów polityki 
gospodarczej dodatkowo potwierdza fakt, iż pozwalają one na śledzenie zdarzeń 
zachodzących zarówno po stronie popytu jak i po stronie podaży. Rejestrują bowiem 
tak zachowania przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych w ich głównych rolach, 
tak na rynkach dóbr i usług jak i rynkach czynników wytwórczych. Mogą zatem być 
wykorzystywane przez przedstawicieli wszystkich szkół i nurtów badawczych.
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Usefulness Business Survey Data for Macroeconomic Policy

Abstract

Business survey research has in Poland relatively short tradition, but they cover the 
whole period of transition our economic system. Because results of business survey are 
gain relatively quick (in relations to other source of information) they can be very 
useful in macroeconomic policy. They provide reach, multiform description of 
economic performance. They show both the dynamics of economic activity and the 
adaptation economics agents to the changeable economics condition. They also allow 
studying the expectation of economics subjects. Business survey data provide the 
information of leading, coincident and lagging naturę. Therefore they can be valuable 
source of information for economic policy. Variables observe in business survey 
characterise both the demand and supply sides of economy. They can be use in demand 
management policy and also in supply side economy. The results of business survey 
can also smooth such failing of economic policy as missing diagnosis, uncertainty and 
delay in government influence on economy.


