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Od redakcji 

Poprzedni i niniejszy numer „Prac i Materiałów Instytutu Rozwoju 

Gospodarczego” zawierają artykuły naukowe dyskutowane podczas 

jubileuszowej konferencji Instytutu, która odbyła się w dniach 6 i 7 grudnia 

2012 r. w SGH. Nadto, w tym numerze zamieszczono zapis dyskusji 

i wystąpień konferencyjnych, które miały miejsce poza sesjami złożonymi 

z referatów wygłoszonych przez zaproszonych prelegentów (rozdział III). 

O przebiegu samej konferencji i zagadnieniach podczas niej poruszanych 

można przeczytać w nr 1/13 (289) „Gazety SGH” (s. 34 i 35). 

W niniejszym numerze „PiM IRG” publikujemy dodatkowo dwa 

artykuły. Pierwszy, autorstwa Jacka Jankiewicza, jest próbą wyjaśnienia 

przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce. 

Drugiemu („Prawdopodobne, długookresowe tendencje rozwoju rolnictwa 

w Polsce do lat 2020-2030”), a właściwie wspomnieniu jego autora, chcemy 

poświęcić więcej miejsca. 25 stycznia 2013 r., w wieku 91 lat, zmarł 

Eugeniusz Gorzelak, emerytowany profesor zwyczajny SGH, w chwili gdy 

przygotowywaliśmy wydanie Jego artykułu, opracowanego w związku 

z jubileuszem, który był rocznicą także dla Profesora – trzydziestolecia 

współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. 

Profesor Eugeniusz Gorzelak był dyrektorem Instytutu w latach 

1990-1994, a wcześniej członkiem jego Rady Naukowej. Zbudował zespół 

ekspertów i kierował w latach 1986-1991 badaniami nad 

samowystarczalnością żywnościową i potrzebami żywnościowymi 

gospodarstw domowych w strategii rozwoju gospodarki narodowej. Będąc 

uznanym w kraju i za granicą ekspertem od spraw rolnictwa, z wielką pasją 

oddał się badaniom koniunktury, które za Jego sprawą Instytut podjął 

i prowadzi z powodzeniem do dziś i które stały się główną specjalizacją 

badawczą IRG. Profesor E. Gorzelak nawiązał kontakty z wiodącymi 

ośrodkami badania koniunktury w Europie, zwłaszcza z Ifo z Monachium, 

a także organizacjami międzynarodowymi, promującymi te badania, w tym 

z CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency 

Surveys), Eurostatem i OECD. We współpracy z Ifo, CIRET i CCEET 

(Centre for Cooperation with European Economies in Transition) 

organizował warsztaty metodyczne z zakresu badań jakościowych dla 

badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej. Profesor doprowadził od objęcia 

przez Instytut badaniami koniunktury głównych obszarów gospodarki 

polskiej i opracował autorską metodę badania koniunktury w rolnictwie. 

Jego zasługą jest, iż Polska jest jednym z trzech krajów na świecie, 

w których prowadzi się takie badania. Kierował nimi od 1992 roku do końca 

życia. 



 

 

Niniejszy numer „Prac i Materiałów Instytutu Rozwoju 

Gospodarczego” dedykujemy profesorowi Eugeniuszowi Gorzelakowi, 

osobistości Instytutu i Szkoły, mentorowi i przyjacielowi. 
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Zróżnicowanie efektów działalności gospodarczej 
w Polsce a wybrane cechy regionów 

 

 

Streszczenie 
Celem artykułu jest nakreślenie zróżnicowania regionalnego w Polsce 

wg wybranych cech i wskaźników statystycznych oraz próba wyjaśnienia 

przestrzennego zróżnicowania PKB per capita. Do opisu warunków 

gospodarowania w poszczególnych regionach wykorzystano m.in. dane 

o działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej oraz o kapitale 

społecznym. Opis zróżnicowania województw pod względem wybranych 

cech został uzupełniony grupowaniem jednostek terytorialnych metodą 

minimalnych wariancji Warda. Ostatecznie wyselekcjonowane zmienne 

wykorzystano do estymacji modelu regresji. Objaśnił on 98 % zmienności 

produkcji łącznej per capita w województwach. 

 

 

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy w regionach, otoczenie 

społeczno-gospodarcze 

 

Kod klasyfikacji JEL: P25, R11 
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Diversity in the Effects of Economic Activity in Poland 
in Relation to Selected Regional Characteristics 

 

 

Abstract 
The paper aims to discuss regional diversification in Poland on the 

basis of selected characteristics and statistical indicators and attempts 

to explain the diversity in GDP per capita between regions. In order to do 

this some data on investments and R & D activity and on social capital, 

among others, is analysed. The description of regional diversification is 

supplemented by grouping of territorial units with the Ward's minimum 

variance method. Ultimately selected variables were used to estimate 

a regression model. It explained 98 % of the variation of the GDP per capita 

in the regions. 

 

 

Keywords: regional growth, socio-economic environment 

 

JEL classification: P25, R11 
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1. Wstęp 

Pomimo długotrwałego i dynamicznego rozwoju dużych korporacji 

globalnych i sporej koncentracji kapitału, rola mniejszych podmiotów 

gospodarczych, usytuowanych w bezpośredniej bliskości geograficznej, 

połączonych siecią formalnych i nieformalnych relacji, nie traci 

na znaczeniu. W pewnych warunkach nawet zyskuje przewagę 

konkurencyjną, stając się skuteczną alternatywą dla dużych podmiotów 

rynkowych (Audretsch i Thurik, 2001). W działalności gospodarczej spore 

znaczenie odgrywa tak zwana wiedza ukryta (tacit knowledge), czyli wiedza 

ekspercka typu know-how (Fazlagić, 2009). Poddająca się kodyfikowaniu 

w ograniczonym zakresie sprawia, że jej pełne wykorzystanie staje się 

możliwe tylko przy osobistym udziale posiadacza. Z tego powodu w wielu 

sytuacjach, mimo dostępu do najnowszych technologii informatycznych, 

w prowadzeniu działalności gospodarczej spore znaczenie odgrywają 

kontakty osobiste. Kluczowa jest lokalizacja jednostek gospodarujących, ich 

bezpośrednia bliskość w regionach. 

W porównaniu do innych regionów obszary, na których tworzą się 

specyficzne warunki do zwiększania konkurencyjności i wydajności 

przedsiębiorstw, wyróżniają się pod względem wzrostu gospodarczego. 

Swoje zainteresowanie temu zjawisku poświęcają przedstawiciele głównego 

nurtu ekonomii, konstruując modele wzrostu gospodarczego, ale także 

zwolennicy myśli heterodoksyjnej – współcześni instytucjonaliści (Amin, 

1999). Zgodnie z punktem widzenia tych ostatnich, o efektach 

gospodarowania, a w związku z tym o wzroście gospodarczym danego 

regionu, w dużym stopniu decyduje otoczenie instytucjonalne. Niestety 

w literaturze tego nurtu nie wypracowano powszechnie akceptowanej 

definicji instytucji (Eicher i Röhn, 2007; Karlsson i Acs, 2002). W jednej 

z najbardziej popularnych, instytucje określane są jako „zasady gry 

w społeczeństwie”, co jest koncepcją zbyt ogólną (North, 1999). Jego 

zdaniem, „instytucji nie można zobaczyć, poczuć, dotknąć ani nawet 

mierzyć, są […] konstrukcjami ludzkiego umysłu”. Wspomniane 

niedoskonałości koncepcji teoretycznej pogłębiane są brakiem 

odpowiednich danych, które umożliwiłyby opis, a co ważniejsze, pomiar 

relacji i reguł mogących wpływać na wyniki działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw. Z drugiej strony, podejście do zagadnienia wzrostu 

z wykorzystaniem neoklasycznej funkcji produkcji jest podważane jako 

nieodpowiednie do opisu procesów zachodzących w dzisiejszych systemach 

gospodarczych (Holcombe, 1998). Przekonaniu, zgodnie z którym zmiany 

funkcji produkcji mają większe znaczenie dla wzrostu gospodarczego niż 

warunki, w jakich się dokonują, przeciwstawiane są przykłady regionów 
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o wyraźnie większym wzroście gospodarczym niż w sąsiadujących 

jednostkach terytorialnych. Kapitał ludzki i fizyczny są nakładami w funkcji 

produkcji, ale same z siebie nie tworzą wzrostu gospodarczego. 

Przedsiębiorczość jako taka też nie jest gwarantem sukcesu gospodarczego. 

W regionie potrzebne jest jeszcze odpowiednie otoczenie, które sprzyja 

rozwijaniu działalności. Na przykład w pewnych warunkach panujących 

na danym obszarze większą przewagę konkurencyjną i zdolność 

do aktywności innowacyjnej będą przejawiać duże przedsiębiorstwa, 

podczas gdy w innym otoczeniu to małe podmioty poradzą sobie lepiej 

(Audretsch i Fritsch, 2000). 

Osobną grupą prac dotyczących źródeł wzrostu gospodarczego są 

analizy z wykorzystaniem modeli przekrojowych lub 

przekrojowo-czasowych. Wśród prekursorów tego nurtu należy wymienić 

Barro (1991). Modele tego typu pozwalają określić siłę i stabilność korelacji 

cząstkowych między zmiennymi. Często podnoszonym problemem w takich 

analizach jest niejasność w zakresie przyczynowości. Pomimo ważkiego 

znaczenia tego zagadnienia, w pracach na temat badań przekrojowych 

problem empirycznej identyfikacji związków przyczynowości nie został 

zadowalająco rozwiązany (Levine i Renelt, 1992). Na podstawie przeglądu 

wyników licznych analiz przekrojowo-czasowych Levine i Renelt 

zauważyli, że najczęściej przydatne do opisu wzrostu gospodarczego 

okazywały się inwestycje w kapitał trwały, początkowy poziom dochodu 

per capita, miary kapitału ludzkiego oraz dynamika wzrostu populacji 

danego kraju. Do tej listy można dopisać też różne miary edukacji, a także 

wskaźniki opisujące politykę gospodarczą i rolę państwa (Sala-i-Martin, 

Doppelhofer i Miller, 2004). 

Powyższe wyniki stały się punktem wyjścia dla analizy dotyczącej 

zróżnicowania efektów działalności gospodarczej w województwach Polski. 

W pracy podjęto próbę przeanalizowania zbioru zmiennych mających 

potencjalny wpływ na PKB per capita w polskich regionach. Celem 

niniejszego artykułu jest nakreślenie zróżnicowania regionalnego w Polsce 

wg wybranych cech i wskaźników statystycznych oraz próba wyjaśnienia 

przestrzennego zróżnicowania PKB na mieszkańca. W pracy skupiono się 

na województwach, które stanowią drugi poziom regionalny 

w nomenklaturze NTS. 

2. Wyniki działalności gospodarczej w województwach 

Dla przedstawienia zróżnicowania polskich regionów pod względem 

efektów działalności gospodarczej, opisywanych syntetycznie za pomocą 

PKB per capita, w tabeli 1 zaprezentowano jego wartości w cenach 
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bieżących w roku 2009
1
. Zestawienie zawiera także miarę w ujęciu 

procentowym, przyjmując że wynik dla całego kraju jest równy 100 %. 

 

Tabela 1. Produkt krajowy brutto per capita 

w województwach w 2009 r. 

Jednostki terytorialne zł % 

mazowieckie 56383 160.1 

dolnośląskie 38395 109.0 

śląskie 37761 107.2 

wielkopolskie 37424 106.3 

Polska 35210 100.0 

pomorskie 34267 97.3 

łódzkie 32162 91.3 

zachodniopomorskie 30939 87.9 

małopolskie 30220 85.8 

lubuskie 30068 85.4 

kujawsko-pomorskie 29834 84.7 

opolskie 28761 81.7 

świętokrzyskie 27333 77.6 

warmińsko-mazurskie 25970 73.8 

podlaskie 25951 73.7 

podkarpackie 24131 68.5 

lubelskie 23651 67.2 

Źródło: GUS. 

 

Zróżnicowanie PKB na mieszkańca między województwami jest 

znaczne. Tylko w czterech z nich PKB per capita jest wyższy od średniej. 

Województwo mazowieckie, z uwagi na jego szczególny status związany 

z usytuowaniem stolicy kraju, wyraźnie odstaje od pozostałych jednostek. 

Zróżnicowanie PKB per capita, mierzone ilorazem najwyższej kwoty 

(w złotych) do najniższej, wynosi 2,38. Dodatkowo, jeśli wziąć pod uwagę 

analogiczny miernik dla kilku wcześniejszych lat (od roku 2002 do 2008), 

okazuje się, że dysproporcje te pogłębiły się; w roku 2002 zróżnicowanie 

wynosiło 2,2 (zob. rysunek 1). Niezmiennie najwyższą pozycję zajmowało 

województwo mazowieckie. Na ostatnim miejscu plasowały się 

województwa lubelskie lub podkarpackie. 

                                                   
1
 Dane z roku 2009 to najświeższe statystyki, które były udostępnione przez GUS w czasie, 

gdy powstawał artykuł.  
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Rysunek 1. PKB per capita w województwach w latach 2002 i 2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Przed przystąpieniem do analizy wybranych potencjalnych 

determinant aktywności gospodarczej w poszczególnych województwach, 

należy podnieść dwie uwagi. Po pierwsze, posługiwanie się statystykami 

opisującymi poziom NTS 2 jest dużym uproszczeniem, ponieważ w ramach 

województw (np. między powiatami) może istnieć znaczące zróżnicowanie 

poszczególnych cech. Jednak zejście do poziomu NTS 4 (powiaty 

w polskiej Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych) jest niemożliwe z uwagi na brak odpowiednich danych 

niezbędnych do sporządzenia takiej analizy. Po drugie, różnice pod 

względem efektów działalności gospodarczej są, przynajmniej w pewnym 

stopniu, pochodną struktury sektorowej w poszczególnych regionach. 

Istotny jest na przykład udział pracujących w rolnictwie, gdzie wydajność 

na 1 osobę jest znacznie niższa niż w przemyśle i usługach. Zagadnienie to 

wymaga jednak osobnej analizy i nie zostało uwzględnione w niniejszym 

opracowaniu. 
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3. Wybrane cechy społeczno-gospodarcze regionów 

W celu dokonania analizy możliwych przyczyn rozbieżności 

w aktywności gospodarczej wzięto pod uwagę wybrane zmienne, które 

opisują otoczenie, w jakim działają przedsiębiorstwa w poszczególnych 

województwach. Jak już wspomniano, punktem wyjścia do opracowania 

listy potencjalnych determinant były wyniki analiz przestrzenno-czasowych 

opublikowane w pracach Barro (1991), Campos i Coricelli (2002), Levine 

i Renelt (1992). W grupie rozpatrywanych zmiennych znalazły się
2
: 

 nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w zł (inv), 

 dynamika ludności (lud), 

 wydatki budżetów województw na 1 mieszkańca w zł (wbw), 

 zatrudnienie według najwyższego poziomu wykształcenia na 1000 

mieszkańców (szkolnictwo wyższe) (zsw), 

 liczba absolwentów szkól wyższych na 10 tys. ludności (asw), 

 łączna liczba szkół wyższych (sw), 

 łączna liczba nauczycieli akademickich w uniwersytetach, 

wyższych szkołach technicznych, wyższych szkołach 

ekonomicznych i uniwersytetach medycznych (nay), 

 liczba dużych podmiotów gospodarki narodowej (zatrudnienie 

powyżej 250 osób) wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 

ludności (df), 

 liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON 

na 10 tys. ludności (mf), 

 nakłady na B+R na 1 mieszkańca w zł (br). 

Jakość kapitału ludzkiego scharakteryzowano za pomocą dwóch 

zmiennych: liczby pracujących, którzy mają wyższe wykształcenie, oraz 

liczby absolwentów szkół wyższych. Zmienną, która często pojawia się 

w modelach przekrojowych, jest polityka rządu w postaci wydatków 

majątkowych budżetu państwa. W analizie zróżnicowania regionalnego 

wskaźnik ten zastąpiono wydatkami budżetów województw. Środki 

przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, a także na szkolnictwo 

wyższe i edukację przekładają się na produktywność w sferze prywatnej. 

Należy pamiętać, że poszczególne składniki struktury takich wydatków 

mogą mieć odmienny wpływ na wzrost gospodarczy (Campos i Coricelli, 

2002). 

W ramach nowej teorii wzrostu rośnie znaczenie aktywności 

innowacyjnej jako determinanty wzrostu gospodarczego (Audretsch 

i Fritsch, 2000). Z uwagi na to, że duże przedsiębiorstwa odpowiadają 

                                                   
2
 Dane GUS i Eurostat.  
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za znaczną część wydatków na działalność badawczo-rozwojową, do zbioru 

zmiennych włączono liczbę podmiotów gospodarki narodowej 

o zatrudnieniu przekraczającym 250 osób. Wyniki aktywności B+R 

(„wytwarzana wiedza”) przekładają się na aktywność innowacyjną, a tym 

samym na poprawę pozycji konkurencyjnej i finansowych efektów 

działalności gospodarczej (Acs, Audretsch i Feldman, 1994). Na niektórych 

rynkach to jednak małe oraz nowo tworzone firmy, pomimo stosunkowo 

niewielkiej skali wydatków na własne badania i rozwój, charakteryzują się 

większą innowacyjnością. Dlatego w badaniu wzięto też pod uwagę liczbę 

jednostek nowo zarejestrowanych. 

Impulsem do aktywności inwestycyjnej może być wiedza pochodząca 

z uniwersytetów i innych jednostek naukowych jako efekt uboczny 

prowadzonych tam badań (zjawisko spillover). Wyniki badań pokazują, 

że aktywność innowacyjna wszystkich firm rośnie zarówno wraz 

ze zwiększaniem wydatków na badania i rozwój w firmach jak i w szkołach 

wyższych
3
. By uwzględnić ten efekt, wzięto pod uwagę liczbę szkół 

wyższych, a także liczbę nauczycieli akademickich w regionach. Ostatnia 

z wymienionych zmiennych obejmuje nauczycieli zatrudnionych 

w uniwersytetach, wyższych szkołach technicznych, wyższych szkołach 

ekonomicznych i uniwersytetach medycznych. Do zbioru zmiennych 

włączono też dane dotyczące nakładów poniesionych na prace B+R 

wykonane w jednostce sprawozdawczej w mln zł ogółem. Zróżnicowanie 

poszczególnych zmiennych (z wyłączeniem dynamiki populacji), mierzone 

ilorazem najwyższej do najniższej wartości, przedstawiono w tabeli 2. 

Największe zróżnicowanie występuje w zakresie wydatków B+R. 

Jeśli pominąć w tym zestawieniu województwo mazowieckie, to 

zróżnicowanie pozostaje duże i kształtuje się jak 1 do 9.8. Bardzo wyraźne 

rozbieżności występują również w zakresie liczby szkół wyższych, 

a w związku z tym też liczby nauczycieli akademickich. Także populacja 

dużych podmiotów gospodarczych i zatrudnienie pracowników 

z najwyższym wykształceniem wyraźnie różnią się między województwami. 

Można przypuszczać, że jedną z kluczowych tego przyczyn jest 

usytuowanie w regionach dużych aglomeracji. Ośrodki tego typu, skupiając 

instytuty badawcze i szkoły wyższe, sprzyjają lokowaniu tam działalności 

gospodarczej, w tym dużych przedsiębiorstw. Korzyści aglomeracji 

i wytworzona wiedza napędzająca innowacje przyczyniają się do wzrostu 

produktywności. 

 

                                                   
3
 Odmienne wyniki analiz nad rolą badań prowadzonych w uniwersytetach w kreowaniu 

innowacyjności w przedsiębiorstwach można znaleźć w: Jaffe (1989). 
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Tabela 2. Zróżnicowanie cech opisujących województwa w roku 

2009 

Zmienna Zróżnicowanie 

Województwo o 

najwyższej/najniższej 

wartości zmiennej 

inv 2.4 mazowieckie/lubelskie 

br 23.4 mazowieckie/lubuskie 

zsw 10.5 mazowieckie/opolskie 

nay 15.9 mazowieckie/świętokrzyskie 

df 12.5 mazowieckie/opolskie 

mf 1.7 zachodniopomorskie/podkarpackie 

asw 1.9 mazowieckie/lubuskie 

sw 14.5 mazowieckie/lubuskie 

wbw 2.1 lubuskie/śląskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostat. 

 

Najmniejszym zróżnicowaniem charakteryzuje się liczba nowo 

zarejestrowanych firm na 10 tys. mieszkańców. Na przeciwległych 

biegunach występują tu inne województwa niż w przypadku pozostałych 

wskaźników. Duża rozbieżność między statystykami dla zmiennych asw 

i sw wynika z tego, że pierwsza opisuje liczbę absolwentów w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców, natomiast liczbę szkół uwzględniono w ujęciu 

bezwzględnym. 

W kolejnym kroku jednostki terytorialne pogrupowano, stosując jedną 

z technik aglomeracyjnych. Wszystkie zmienne poddano standaryzacji 

w celu doprowadzenia ich do porównywalności. To niezbędny etap 

wówczas, gdy mierniki syntetyczne składają się ze zmiennych o różnych 

mianach. Przekształceń dokonano zgodnie z formułą (Statystyczne …, 

1999): 

 

    
       

  
 , i = 1, 2, …, n; j = 1, 2,…, k, 

 

gdzie: 

    – wartość standaryzowana, 

   – średnia arytmetyczna, 

   – odchylenie standardowe zmiennej              . 

Zmienne składowe poddano następnie grupowaniu przestrzennemu 

metodą Warda, w której do oszacowania odległości między skupieniami 
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wykorzystuje się analizę wariancji. Metoda minimalnych wariancji jest 

z powodzeniem stosowana w analizach ekonomicznych, ponieważ uznano 

ją za najefektywniejszą w rozpoznawaniu struktury w macierzy danych 

opisujących obiekty przestrzenne (Suchecki, 2010). Do konstrukcji 

macierzy odległości posłużono się odległością euklidesową. Graficzny 

wynik grupowania województw przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Diagram drzewa skonstruowanego metodą Warda, odległość 

euklidesowa 

Objaśnienia: woj-01 – łódzkie, woj-02 – mazowieckie, woj-03 – małopolskie, woj-04 –

śląskie, woj-05 – lubelskie, woj-06 – podkarpackie, woj-07 – podlaskie, woj-08 –

świętokrzyskie, woj-09 – lubuskie, woj-10 – wielkopolskie, woj-11 – zachodniopomorskie, 

woj-12 – dolnośląskie, woj-13 – opolskie, woj-14 – kujawsko-pomorskie, woj-15 –

pomorskie, woj-16 - warmińsko-mazurskie. 

Źródło: opracowanie własne w pakiecie Statistica na podstawie danych GUS i Eurostat. 

 

W świetle otrzymanych wyników najbardziej podobne ze względu 

na badane cechy są pary województw: dolnośląskie i wielkopolskie, 

lubelskie i małopolskie oraz warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. 

Wszystkie województwa można podzielić na pięć różniących się od siebie 

grup: 
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1) mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, 
2) opolskie, kujawsko-pomorskie, 

3) śląskie, świętokrzyskie, 
4) łódzkie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, 

lubelskie, pomorskie, podlaski, 

5) podkarpackie, lubuskie. 

Przestrzenne rozmieszczenie wyodrębnionych grup województw 

przedstawiono na rysunku 3. 

 

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Rysunek 3. Przestrzenne rozmieszczenie grup województw 

Źródło: opracowanie własne w pakiecie Statistica na podstawie danych GUS i Eurostat. 

 

Województwa charakteryzujące się PKB per capita powyżej średniej 

znalazły się w jednej grupie, co świadczy o tym, że pod względem 

wybranych cech są podobne. Nie znalazło się tym zbiorze jedynie 

województwo śląskie. W jego przypadku większe znaczenie dla efektów 
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działalności mają elementy, które nie zostały uwzględnione w analizie 

(na przykład wspomniana już struktura gospodarcza). 

Ostatecznie wyselekcjonowane zmienne zostały wykorzystane 

do estymacji modelu KMNK w pakiecie Gretl. Z uwagi na silną 

współliniowość liczba zmiennych niezależnych musiała zostać 

zredukowana, co doprowadziło do modelu liniowego następującej postaci: 

 
PKB per capita = 432442 + 1,6inv + 0,7nay + 14255,9df – 4356,07lud + 1,3wbw 
                                    (2,6)           (3,8)         (3,4)                  (6,1)                 (-2,6)         (3,0) 

R
2
 = 0,98 

F(5, 10) = 121,97 

 

Wszystkie zmienne, które pozostawiono w modelu są statystycznie 

istotne, o czym świadczą statystyki t-studenta (podane w nawiasach). 

Statystyka F uzyskała wartość przekraczającą poziom krytyczny, 

co oznacza, że prezentowane równanie jest statystycznie istotne i nadaje się 

do praktycznego wykorzystania. W ramach weryfikacji modelu 

przeprowadzono między innymi testy na normalność rozkładu reszt, ich 

heteroskedastyczność, test specyfikacji Ramsey’a RESET oraz testy 

na nieliniowość (kwadraty i logarytmy)
4
. Na żadnym etapie weryfikacji nie 

było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co potwierdza poprawność 

zbudowanego modelu. 

Oszacowane równanie opisuje 98 % zmienności PKB per capita. Dla 

wszystkich zmiennych, poza lud, wyestymowano dodatnie parametry. 

Ujemny wpływ dynamiki ludności na wzrost gospodarczy otrzymano 

w wielu modelach budowanych dla danych przekrojowych (Temple, 1999; 

Levine i Renelt, 1992). Jedną z możliwych interpretacji oszacowanej 

zależności jest to, iż rosnąca dynamika ludności przyczynia się 

do zmniejszania się relacji kapitału do pracy, w efekcie wpływając 

na produktywność. Zmienną wbw charakteryzuje dodatni parametr, 

co oznacza, że przy braku wpływu pozostałych czynników, jeden złoty 

wydany z budżetu wojewódzkiego przekłada się na wzrost PKB 

w województwach o średnio 1.3 złotego (na 1 mieszkańca). Parametr 

o największej wartości opisuje wpływ dużych podmiotów gospodarczych. 

Wynika z niego, że jeśli liczba takich przedsiębiorstw przypadająca 

na 10 tys. mieszkańców wzrosłaby o jedno, to produkt na głowę 

zwiększyłby się średnio aż o ok. 14256 zł. 

                                                   
4
 Opis poszczególnych testów można znaleźć w: Kufel (2007). 
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4. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono zróżnicowanie regionalne w Polsce według 

wybranych cech i wskaźników statystycznych oraz podjęto próbę 

wyjaśnienia przestrzennego zróżnicowania PKB per capita. W tym celu 

posłużono się wskaźnikami opisującymi warunki społeczno-gospodarcze 

w poszczególnych województwach. Przygotowany zbiór potencjalnych 

determinant wzrostu gospodarczego składał się z dziesięciu zmiennych 

wybranych na podstawie wyników badań z użyciem danych przekrojowych, 

przeprowadzonych między innymi przez Barro (1991). Największe 

zróżnicowanie przestrzenne odnotowano w zakresie wydatków na badania 

i rozwój. Duże różnice wystąpiły również pod względem liczby szkół 

wyższych i liczby nauczycieli akademickich. Także populacja dużych 

podmiotów gospodarczych i zatrudnienie pracowników z najwyższym 

wykształceniem wyraźnie różnią się między województwami. 

W dalszym kroku województwa pogrupowano, stosując jedną 

z technik aglomeracyjnych – metodę minimalnych wariancji Warda. 

Ostateczny zbiór zmiennych wykorzystano do estymacji modelu KMNK. 

Objaśnia on 98 % zmienności produkcji łącznej na mieszkańca 

w województwach. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że cechy otoczenia 

społeczno-gospodarczego, które poddano analizie, mogą tłumaczyć 

regionalne zróżnicowanie PKB per capita w Polsce. 
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Jedenaście lat badań nastrojów gospodarczych 
w województwie lubelskim 

 
 

Streszczenie  
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 

od II kwartału 2001 roku prowadzi kwartalne badania ankietowe nastrojów 

gospodarczych w województwie lubelskim. W ciągu 11 lat przeprowadzono 

44 takich badań. Analiza przebiegu obliczonych na podstawie wyników 

ankiet barometrów nastrojów gospodarczych skłania do wniosku, 

że gospodarka województwa lubelskiego w badanym okresie „przeszła” 

pełny średniookresowy cykl koniunkturalny, który rozpoczął się recesją 

w 2001 roku i poprzez fazę ożywienia z lat 2004-2006 wszedł w fazę 

rozkwitu w okresie 2007 – pierwsza połowa 2008 roku ze szczytem 

w IV kwartale 2007 roku. W drugiej połowie 2008 roku gospodarka 

województwa wstąpiła w fazę spowolnienia gospodarczego, które 

zakończyło się recesją lat 2009-2010 z „dołkiem” zanotowanym 

w II kwartale 2009 roku. W dalszym ciągu pozostaje otwartym problem 

sposobu i tempa wychodzenia z recesji lat 2009–2010. Znaczne pogorszenie 

nastrojów w drugim półroczu 2011 roku oraz długoterminowy trend 

Hodricka-Prescotta mogą wskazywać na to, że wychodzenie odbywać się 

będzie w kształcie litery „W”, a w III kwartale 2011 r. gospodarka, 

a co za tym idzie i nastroje gospodarcze, osiągnęły „drugie dno”.  

W artykule zaprezentowano metodykę badań  nastrojów 

gospodarczych w województwie lubelskim. Przedstawiono również zmiany 

i najważniejsze cechy barometrów nastrojów gospodarczych w latach 

2001-2012.  

 

 

Słowa kluczowe: badania nastrojów gospodarczych na poziomie 

regionalnym, województwo lubelskie 

 

Kod klasyfikacji JEL: E32, R11 
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Eleven Years of Economic Sentiments Surveys 
in the Lubelskie Voivodeship 

 

 

Abstract 
Since the 2

nd
 quarter of 2001 the University of Management 

and Administration in Zamość has been realizing the economic sentiment 

surveys which help to calculate sector confidence indicators and economic 

sentiment indices for the Lubelskie Voivodeship. The analysis of the trends 

of economic sentiment indices makes one to conclude that in the period 

under the study the economy of the Lubelskie Voivodeship has gone 

through the full medium-term business cycle, which began with the 2001 

recession and through the recovering phase of 2004–2006 entered the boom 

of 2007 – the 1
st
 half of 2008 with the pick in the 4

th
 quarter of 2007. Then 

we observed slowdown of the economy which ended in the 2009-2010 

recession with the trough recorded in the 2
nd

 quarter of 2009. The way and 

pace of the recovery after the 2009-2010 recession, however, constitute 

a problem. The results of the 2
nd

 half of 2011 and Hodrick-Prescott 

long-term trend may show that the recovery would be W-shaped whereas 

in the 3
rd

 quarter of 2011 the economy and economic sentiments reached 

troughs again. 

In the paper the methodology of economic sentiment surveys 

in the Lubelskie region was presented. The changes in the years 2001-2012  

and the most important features of economic sentiment indexes for 

the Lubelskie region were also shown. 

 

 

Key words: economic sentiment surveys on regional level, Lubelskie 

Voivodeship  
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1. Wstęp  

W II kwartale 2001 roku ankieterzy Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Administracji w Zamościu po raz pierwszy ankietowali 500 losowo 

wybranych przedsiębiorców i 500 gospodarstw domowych z terenu 

województwa lubelskiego, zadając im pytania dotyczące bieżącej sytuacji 

ich firm (gospodarstw domowych) oraz planów i oczekiwań na najbliższą 

przyszłość, a także ich ocen i prognoz sytuacji społeczno-gospodarczej 

regionu. Opracowanie za pomocą metody sald wyników ankiety pozwoliło 

obliczyć pierwsze diagnostyczne i prognostyczne wskaźniki nastrojów 

gospodarczych w poszczególnych sektorach gospodarki województwa oraz 

barometry nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego. Barometr 

diagnostyczny nastrojów gospodarczych wyniósł -21 punktów
1
, natomiast 

obliczona na podstawie formułowanych przez przedsiębiorców 

i konsumentów przewidywań na III kwartał 2001 roku wartość barometru 

prognostycznego wyniosła -16 punktów, co, zważywszy na fakt, że wartości 

barometru mogą się wahać od -100 do 100 punktów, wskazywało na bardzo 

duży pesymizm panujący w gospodarce województwa. Badania 

rozpoczęliśmy, kiedy gospodarka regionu, ale także kraju i świata, 

pogrążone były w głębokiej recesji (Drozdowicz-Bieć, 2008). Od tego czasu 

nieprzerwanie w kwartalnych odstępach obserwujemy nastroje gospodarcze 

przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego
2
, notując ich 

stopniową poprawę do IV kwartału 2007 roku i ponowne pogorszenie, 

którego apogeum miało miejsce w II kwartale 2009 roku. Począwszy 

od III kwartału 2009 roku nastroje zaczęły się poprawiać i w I kwartale 

2011 roku barometr diagnostyczny przekroczył graniczną wartość 

0 punktów. W III kwartale nastąpiło ponowne drastyczne pogorszenie 

nastrojów i barometr spadł do poziomu zbliżonego do stanu z II kwartału 

2009 roku (do -12 pkt.). W IV kwartale 2011 roku barometr tylko 

minimalnie poprawił się i wyniósł -9 punktów i taki poziom utrzymał się 

w I kwartale 2012 roku; do gospodarki województwa powrócił pesymizm. 

Głównym źródłem finansowania badań w ciągu 11 lat były środki 

własne Wyższej Szkoły Zarządzania w Zamościu. W okresie od III kwartału 

2005 roku do I kwartału 2008 roku badania realizowane były w ramach 

projektu „System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo 

zurbanizowanych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL (Kowerski, 

                                                   
1
 Jest to jak dotychczas najniższa zaobserwowana wartość diagnostycznego barometru 

nastrojów gospodarczych.  
2
 Jest to najdłużej w Polsce prowadzone badanie nastrojów gospodarczych na poziomie 

regionalnym.  
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2008d), a w okresie od II kwartału 2009 roku do II kwartału 2011 roku 

w ramach projektu pt. „Lubelski Barometr Gospodarczy”, finansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 

Ludzki”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. 

„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2. 

„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

lubelskim”. 

Głównym odbiorcą badań nastrojów gospodarczych są sami 

respondenci. Zagregowane i pogrupowane dane dają im informacje 

o kondycji własnego sektora widzianej przez konkurentów, jak również 

informacje o bieżącej i przewidywanej sytuacji dostawców i odbiorców. 

Również analitycy ekonomiczni chętnie korzystają z wyników takich badań, 

jako że informacje są uzyskiwane bardzo szybko i mogą stanowić zmienne 

wyprzedzające (ostrzegawcze) zmiany zagregowanych wskaźników 

aktywności gospodarczej. Dane o nastrojach gospodarczych mogą być także 

bardzo przydatne w zarządzaniu regionem (Kowerski, 2008a). 

2. Metodyka badań  

Metodyka badań nastrojów gospodarczych w województwie 

lubelskim jest zbliżona, choć nieidentyczna jaj ta, jaką zaleca Komisja 

Europejska do badań nastrojów gospodarczych na poziomie kraju 

(Kowerski, 2009a; Kowerski, Bielak, Długosz, 2009).  

W województwie lubelskim dotychczas przeprowadzono 44 badania 

i zebrano około 16650 ankiet od przedsiębiorców i około 17700 ankiet 

od gospodarstw domowych. 

Badanie nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim 

realizowane jest w następujących etapach: 

1) wybór próby, 
2) ankietowanie, 

3) obliczanie sald odpowiedzi na pytania, 

4) eliminacja sezonowości sald, 
5) obliczanie branżowych barometrów nastrojów gospodarczych, 
6) obliczanie syntetycznych barometrów nastrojów gospodarczych. 

2.1. Wybór próby 

Zgodnie z przyjętą metodyką barometry nastrojów gospodarczych 

w województwie lubelskim obliczane są na podstawie odpowiedzi 

na zawarte w ankietach pytania, udzielane przez przedsiębiorców 

przemysłowych, budowlanych, handlowych i świadczących usługi 
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komercyjne oraz konsumentów będących członkami gospodarstw 

domowych wylosowanych zgodnie z zasadami badań reprezentacyjnych. 

Respondenci reprezentujący przedsiębiorstwa są wybierani z bazy 

REGON (operat losowania) będącej w dyspozycji Urzędu Statystycznego 

w Lublinie
3
. Baza REGON jest bazą warstwową, przy czym warstwy tworzą 

poszczególne sekcje. Ze względu na przyjętą szczegółowość badania:  

1) pierwsza warstwa to sekcja „Przemysł”, 
2) druga warstwa to sekcja „Budownictwo”, 
3) trzecia warstwa to sekcja „Handel i naprawy”, 
4) czwarta warstwa utworzona jest z firm 7 sekcji świadczących usługi 

komercyjne: „Hotele i restauracje”, „Transport, gospodarka magazynowa 

i łączność”, „Pośrednictwo finansowe”, „Obsługa nieruchomości”, 

„Edukacja”, „Ochrona zdrowia” oraz „Działalność usługowa komunalna, 

społeczna i indywidualna”
4
. 

W każdej warstwie wyodrębnia się trzy grupy przedsiębiorstw według 

wielkości zatrudnienia: 

1) przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, 
2) przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób, 
3) przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 osób5

. 

Trzy wyodrębnione grupy zatrudnieniowe tworzą podwarstwy. 

W konsekwencji losowanie prowadzone jest oddzielnie w każdej z 12 

podwarstw. Wyniki losowania w dowolnej podwarstwie nie mają wpływu 

na wyniki losowania w pozostałych podwarstwach, dlatego też można 

zastosować losowanie warstwowe ze schematem prostym bez zwracania 

(Bracha, 1998, s. 74). 

Wielkość próby przy zadanym dopuszczalnym błędzie szacunku 

oblicza się wg wzoru: 
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gdzie:  

                                                   
3
 Co dwa lata, zgodnie z opisaną metodyką, przeprowadzane jest losowanie uzupełniające 

i weryfikujące dotychczasową bazę.  
4
 W związku z tym, że w trzech ostatnich sekcjach znajdują się również jednostki 

niekomercyjne losowania dokonuje się tylko spośród jednostek komercyjnych należących 

do tych sekcji.  
5
 Ze względu na relatywnie małą liczbę przedsiębiorstw na etapie losowania nie 

wyodrębniano grupy zatrudnieniowej powyżej 250 osób, ale w badaniach ankietowych taką 

grupę identyfikowano.  
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2S  wariancja badanej zmiennej, 
V współczynnik zmienności badanej zmiennej, 

N  liczebność populacji generalnej. 

n  musi być liczbą naturalną, toteż ostatecznie przyjmujemy 

 1*  nn . 

Jeśli przyjmiemy najczęściej stosowane 05,0 , to 96,1975,0 k , 

natomiast dla 1,0  – 645,195,0 k .  

Do określenia względnych błędów szacunku dla zdefiniowanych 

sektorów przyjmuje się przeciętne współczynniki zmienności 

z wcześniejszych badań.  

Określenia liczby firm, które należy wylosować do badania, dokonuje 

się dwustopniowo. W pierwszym etapie oblicza się liczbę firm 

do wylosowania dla każdej sekcji przy założeniu, że względne błędy 

szacunku liczby zatrudnionych będą możliwie najmniejsze, a jednocześnie 

bardzo zbliżone we wszystkich czterech sektorach
6
. W drugim etapie 

określa się struktury wylosowanych przedsiębiorstw według trzech grup 

zatrudnieniowych. W tym celu przyjmuje się założenie, że liczba 

losowanych firm będzie proporcjonalna do udziału zatrudnionych w danej 

grupie zatrudnieniowej do ogólnego zatrudnienia w sekcji. Przy założeniu 

próby składającej się z 500 przedsiębiorstw błąd szacunku dla całej 

populacji jest niższy od  4,5 %, a w przypadku poszczególnych sektorów nie 

przekracza 8,5 %. 

 

Tabela 1. Liczby firm losowanych z każdego sektora 

Sektor  Liczba firm do wylosowania 

Przemysł  95 

Budownictwo 120 

Handel 130 

Usługi 155 

Ogółem  500 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przy ustalaniu próby gospodarstw domowych rozpatruje się populację 

dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego. W tym przypadku losuje 

się gospodarstwa domowe według powiatów przy zachowaniu struktury 

                                                   
6
 Powyższą optymalizację przeprowadzono metodą „prób i błędów” w programie Excel.  
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ludności w podziale na miasto i wieś. Przy założeniu próby składającej się 

z 500 gospodarstw domowych błędy szacunków nie przekraczają 3,6 %.  

2.2. Ankietowanie 

Ankieta jest podstawowym narzędziem badania nastrojów 

gospodarczych. Na zawarte w ankietach pytania odpowiadają zarówno 

kierownicy firm jak też konsumenci. Liczba pytań w przypadku 

przedsiębiorców nie przekracza 10, natomiast w przypadku gospodarstw 

domowych wynosi 11.  

W kwestionariuszach badań nastrojów gospodarczych używa się 

pytań z trzema możliwymi odpowiedziami typu:  

 pytania dotyczące przeszłych zmian 

(i)  A poprawiła się   B nie zmieniła  C pogorszyła się 

(ii)  A zwiększyły się  B nie zmieniły się  C zmniejszyły się 

(iii)  A wzrosły   B nie zmieniły się  C spadły 

(iv)  A zbyt duża  B wystarczająca  C zbyt mała 

 pytania dotyczące przyszłych zmian 

(i)  A poprawi się  B nie zmieni się C pogorszy się 

(ii)  A zwiększy się  B nie   C zmniejszy się 

(iii)  A wzrośnie   B nie zmieni się  C spadnie 

(iv)  A zbyt duża  B wystarczająca  C zbyt mała 

 

Tabela 2. Liczba pytań zadawanych podczas badań nastrojów 

gospodarczych przedsiębiorcom i konsumentom województwa lubelskiego 

Sektor 
Pytania 

ogółem diagnostyczne prognostyczne 

Przemysł  10 5 5 

Budownictwo 8 4 4 

Handel detaliczny 8 4 4 

Usługi 6 3 3 

Gospodarstwa domowe 

(konsumenci) 11 5 6 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podczas badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców 

i konsumentów (gospodarstw domowych) województwa lubelskiego 
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zadawane są pytania diagnostyczne, które dotyczą sytuacji w ostatnim 

kwartale, i pytania prognostyczne, które dotyczą przewidywań na następny 

kwartał. Pytania zadawane przedsiębiorcom przemysłowym dotyczą: 

sytuacji finansowej firmy, wielkości produkcji, wielkości zamówień, 

poziomu zapasów oraz zatrudnienia. Pytania zadawane przedsiębiorcom 

budowlanym dotyczą: sytuacji finansowej firmy, wielkości produkcji 

budowlano-montażowej, wielkości zamówień oraz zatrudnienia. Pytania 

zadawane handlowcom dotyczą: sytuacji finansowej firmy, obrotów, 

zapasów towarów handlowych oraz zatrudnienia. Pytania zadawane 

usługodawcom dotyczą sytuacji finansowej firmy, obrotów oraz 

zatrudnienia. Pytania skierowane do konsumentów (członków gospodarstw 

domowych) dotyczą: sytuacji finansowej gospodarstwa, wydatków, 

oszczędności oraz ocen sytuacji gospodarczej i rynku pracy województwa.  

W badaniach nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego 

większość przedsiębiorców i około połowy gospodarstw domowych 

ankietowana jest metodą bezpośrednią, pozostali respondenci ankietowani 

są telefonicznie
7
. 

2.3. Obliczanie sald odpowiedzi na pytania 

Odpowiedzi opracowywane są metodą sald netto.  

Jeżeli respondenci mają do wyboru trzy odpowiedzi na pytanie, saldo 

netto jest obliczane jako różnica procentów odpowiedzi pozytywnych 

i negatywnych według formuły: 

 

S = P – N, 

gdzie:  

S – saldo netto,  

P – procent odpowiedzi, że nastąpiła poprawa, 

N – procent odpowiedzi, że nastąpiło pogorszenie. 

Oznacza to, że nie bierze się pod uwagę odpowiedzi „bez zmian”, 

co niekiedy budzi wątpliwości i zastrzeżenia badaczy, zwłaszcza gdy – 

co zdarza się dość często – udział odpowiedzi „bez zmian” sięga, a nawet 

przekracza 50 % (Kowalewski, 2009; Kowerski, 2008b). Salda przyjmują 

wartości z przedziału od -100 do 100, przy czym wartość -100 wystąpiłaby, 

gdyby wszyscy respondenci odpowiedzieli, że sytuacja uległa pogorszeniu, 

natomiast wartość 100, gdyby wszyscy respondenci odpowiedzieli, 

że sytuacja uległa poprawie. Jeżeli saldo wynosi 0, oznacza to, 

                                                   
7
 Telefonicznie ankietowani są przedsiębiorcy oraz konsumenci z małych miejscowości, 

gdzie wylosowano jedną lub dwie firmy albo kilka gospodarstw domowych. W takiej 

sytuacji koszt dotarcia ankietera znacznie wzrasta.  
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że respondentów będących pesymistami (odpowiadających, że sytuacja 

uległa pogorszeniu) jest tylu co respondentów-optymistów 

(odpowiadających, że sytuacja uległa poprawie). Salda odpowiedzi są 

podstawą do budowy szeregów czasowych. 

2.4. Eliminacja sezonowości sald 

Czynniki sezonowe mogą mieć wpływ na sposób udzielania 

odpowiedzi przez respondentów, dlatego też po obliczeniu sald dokonuje się 

eliminacji ich sezonowości. W badaniach nastrojów w województwie 

lubelskim usunięcie sezonowości następuje metodą Cenzus II z programu 

Statistica 7.0. W danym roku do desezonalizacji stosuje się współczynniki 

sezonowości, obliczone na podstawie szeregów składających się 

ze wszystkich obserwacji do końca roku poprzedzającego rok, w którym 

przeprowadzane jest badanie. Po zakończeniu kolejnego roku badań 

ponownie oblicza się współczynniki sezonowości, już uwzględniając cztery 

ostatnie kwartały. Współczynniki te służą eliminacji sezonowości 

w następnym roku. Taka procedura sprawia, że obliczane wartości sald 

w kolejnym roku są „wstecznie” korygowane. Korekta jest jednak niewielka 

i w praktyce zauważalna dla dwóch ostatnich kwartałów poprzedniego roku. 

2.5. Obliczanie sektorowych wskaźników nastrojów gospodarczych 

Diagnostyczne i prognostyczne wskaźniki nastrojów (confidence 

indicators) w poszczególnych sektorach gospodarki województwa 

lubelskiego (przemysł, budownictwo, handel, usługi, gospodarstwa 

domowe) oblicza się na podstawie wybranych pytań diagnostycznych 

i prognostycznych. Sektorowe wskaźniki nastrojów (zaufania) są średnimi 

arytmetycznymi zdesezonalizowanych sald odpowiedzi na wybrane pytania, 

a ich wartości wahają się od -100 do 100. Należy zwrócić uwagę na to, 

że ze względu na losowy dobór próby sald odpowiedzi na poszczególne 

pytania nie waży się wagami próby.   

2.6. Obliczanie syntetycznych barometrów nastrojów gospodarczych 

Barometry nastrojów gospodarczych są syntetycznymi miarami 

nastrojów przedsiębiorców wszystkich sektorów i konsumentów. Ogólny 

barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego jest ważoną 

średnią sektorowych wskaźników nastrojów i przyjmuje wartości 

z przedziału od -100 do 100, przy czym do ważenia udziału 

poszczególnych sektorów w ogólnej wartości barometru wykorzystuje się 
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wagi rozmiaru, będące udziałami poszczególnych sektorów w łącznej 

wartości dodanej brutto
8
 wytworzonej przez nie w województwie.  

 

Tabela 3. Pytania wykorzystywane do obliczania sektorowych wskaźników 

nastrojów gospodarczych (zaufania) w województwie lubelskim 

Sektor 

Liczba pytań 

tworzących 

wskaźnik 

Pytania dotyczą  

Przemysł 5 

Oceny sytuacji finansowej, wielkości 

produkcji sprzedanej, poziomu 

zamówień, poziomu zapasów wyrobów 

gotowych, wielkości zatrudnienia.  

Budownictwo 4 

Oceny sytuacji finansowej, wielkości 

produkcji budowlano-montażowej, 

poziomu zamówień, wielkości 

zatrudnienia. 

Handel 

detaliczny 
4 

Oceny sytuacji finansowej, wielkości 

obrotów, poziomu zapasów towarów 

handlowych, wielkości zatrudnienia. 

Usługi 3 
Oceny sytuacji finansowej, popytu 

na usługi, wielkości zatrudnienia. 

Gospodarstwa 

domowe 

(konsumenci) 

5  

(4 w przypadku 

wskaźnika 

prognostycznego) 

Oceny sytuacji finansowej, poziomu 

wydatków na dobra konsumpcyjne, 

stanu oszczędności, sytuacji 

gospodarczej woj. lubelskiego, sytuacji 

na rynku pracy województwa – tylko 

w przypadku wskaźnika 

diagnostycznego. 

Uwaga: w przypadku wskaźników diagnostycznych pytania dotyczą ostatniego kwartału, 

a wskaźników prognostycznych – najbliższego kwartału. Wyjątkiem jest tylko pytanie 

dotyczące rynku pracy w ankiecie gospodarstw domowych, które wykorzystywane jest 

jedynie w przypadku wskaźnika diagnostycznego. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                   
8
 Liczony jest również barometr nastrojów gospodarczych przedsiębiorców jako średnia 

ważona udziałem danego sektora w sumie wartości dodanej brutto czterech sektorów 

(przemysł, budownictwo, handel i usługi). 
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Pewnym utrudnieniem może być duże (ponad 2-letnie) opóźnienie, 

z jakim Główny Urząd Statystyczny oblicza regionalne wartości dodane 

brutto (i wartości produktu krajowego brutto). Są to najbardziej aktualne 

dane dotyczące PKB w układzie regionalnym. Z tego powodu co roku 

dokonuje się korekty sięgającej 3 lat wstecz. Na początku 2012 roku 

dokonano korekty wartości barometrów z lat 2009-2011, wykorzystując 

opublikowane przez GUS struktury wartości dodanej brutto w 2009 roku 

jako wagi rozmiaru
9
. Struktury te służą też do liczenia wartości 

barometrów w 2012 roku. Z dotychczasowych badań wynika jednak, 

że zmiany struktur są stosunkowo powolne, a to powoduje, że korekty są 

niewielkie. 

 

 

Rysunek 1. Przyjęte struktury (wagi rozmiarów) dla badania nastrojów 

przedsiębiorstw i gospodarstw w województwie lubelskim 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne, 

GUS, US w Katowicach, Warszawa, Katowice 2003-2010. 

 

                                                   
9
 Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2008 roku, GUS i US w Katowicach, 

Warszawa, Katowice 2010.  
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3. Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie 
lubelskim w latach 2001-2011  

Badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim zostały 

rozpoczęte, kiedy gospodarka regionu (i kraju) znajdowała się w fazie 

głębokiej recesji
10

. Podczas pierwszego badania diagnostyczny ogólny 

barometr nastrojów gospodarczych przyjął wartość -20,9 punktów i była to 

dotychczas najniższa zanotowana wartość barometru. W kolejnych 

kwartałach wartość barometru rosła, by w IV kwartale 2007 roku osiągnąć 

najwyższą dotychczas zanotowaną wartość, 13,6 punktu. Potem nastąpiło 

ponowne pogorszenie nastrojów i w II kwartale 2009 roku ogólny 

diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych przyjął wartość -13,5 

punktów. Począwszy od III kwartału 2009 r. następuje nieznaczna poprawa 

nastrojów; w III kwartale 2010 roku wartość barometru wyniosła 1,3  

punktu, ale w kolejnym kwartale ponownie spadła do -6,1 punktu. 

W I i w II kwartale 2011 roku diagnostyczny barometr nastrojów 

gospodarczych w województwie lubelskim wyniósł 0,3 punktu, ale 

w III kwartale nastąpiło ponowne drastyczne pogorszenie nastrojów 

i barometr spadł do poziomu zbliżonego do II kwartału 2009 roku (do -11,7 

punktu). W IV kwartale 2011 roku barometr tylko minimalnie poprawił się 

i wyniósł -8,8 punktu, a w I kwartale 2012 roku -8,7 punktu. Oznacza to, 

że do gospodarki województwa powrócił pesymizm. Bardzo podobne 

kierunki zmian zanotował barometr nastrojów gospodarczych 

przedsiębiorców. W drugim kwartale 2001 roku przyjął najniższą 

dotychczas  wartość,  -19,7 punktu, i wzrastał do 17,9 punktu w IV kwartale 

2007 roku, by następnie spaść do -8  punktów w II kwartale 2009 roku. 

Począwszy od III kwartału 2009 r. następuje poprawa nastrojów 

przedsiębiorców, chociaż zmiany nie są jednoznaczne; w III kwartale 2010 

roku diagnostyczny barometr nastrojów przedsiębiorców osiągnął wartość 

5,3 punktu, by w IV kwartale 2010 roku spaść do -2,2 punktu, ponownie 

wzrosnąć do 5,1 punktu w I kwartale 2011 roku i tylko nieznacznie obniżyć 

się w II kwartale do 3,8 punktu. W III kwartale 2011 roku nastroje 

przedsiębiorców drastycznie pogorszyły się (-9,6 punktu), a w kolejnych 

dwóch kwartałach były tylko nieco wyższe (-4,7 punktu w IV kwartale 

i -2,5 punktu w I kwartale 2012 roku), ale nadal przeważał pesymizm. 

Nastroje w gospodarstwach domowych (konsumentów) wykazywały 

podobne kierunki zmian, chociaż na ogół były gorsze i podlegały większym 

wahaniom niż nastroje przedsiębiorców. W II kwartale 2001 roku wskaźnik 

                                                   
10

 Według obliczeń prof. Marii Drozdowicz-Bieć recesja w województwie lubelskim miała 

miejsce od sierpnia 2000 r. do stycznia 2002 r. (Drozdowicz-Bieć, 2008).   
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nastrojów gospodarstw domowych wyniósł  -22,6 punktu. Przez kolejny rok 

wzrastał, by w I kwartale 2003 r. ponownie spaść do -22,2 punktu. Jednak 

od II kwartału 2003 roku wskaźnik nastrojów w gospodarstwach domowych 

rósł, by w IV kwartale 2007 roku osiągnąć najwyższą dotąd wartość, 6,7 

punktu. Potem nastąpiło pogorszenie nastrojów konsumentów; w I kwartale 

2009 roku (a więc o kwartał wcześniej niż w przypadku przedsiębiorców) 

wskaźnik nastrojów gospodarstw domowych przyjął najniższą dotychczas 

wartość -23,6 punktu. W kolejnych kwartałach wskaźnik nastrojów 

gospodarstw domowych nieco poprawił się, ale zawsze przyjmował wartości 

mniejsze od zera, co oznacza przewagę pesymistów. W IV kwartale 2010 

roku wskaźnik nastrojów gospodarstw domowych wyniósł 12,8 punktu, 

w I kwartale 2011 roku -7,9 punktu, a w II kwartale -5,6 punktu. Podobnie jak 

w przypadku przedsiębiorców ponowne pogorszenie nastrojów nastąpiło 

w III kwartale (-15,4 punktu), które jednak w przeciwieństwie 

do przedsiębiorców w kolejnych dwóch kwartałach uległy dalszemu 

osłabieniu (do -16 punktów w IV kwartale 2011 roku i -19,5 punktu 

w I kwartale 2012 roku).  

Analiza przebiegu barometrów nastrojów gospodarczych skłania 

do wniosku, że gospodarka województwa lubelskiego w badanym okresie 

„przeszła” pełny średniookresowy cykl koniunkturalny (Duda i in., 2003; 

Drozdowicz-Bieć, 2012), który rozpoczął się recesją w 2001 roku i poprzez 

fazę ożywienia z lat 2004-2006 wszedł w fazę rozkwitu w okresie od roku  

2007 do pierwszej połowy 2008 roku ze szczytem w IV kwartale 2007 roku. 

W drugiej połowie 2008 roku gospodarka wstąpiła w fazę spowolnienia 

gospodarczego, która zakończyła się recesją lat 2009-2010 roku z dnem 

zanotowanym w II kwartale 2009 roku (Kowerski, 2009b). Przebieg 

średniookresowego cyklu został zakłócony w na początku 2004 roku zbyt 

dużym wzrostem optymizmu związanym z akcesem Polski do Unii 

Europejskiej, który na przełomie lat 2004-2005 przerodził się w nadmierny 

pesymizm wywołany tym, iż przystąpienie do UE nie spowodowało 

natychmiastowych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

(Kowerski, 2005). Przejściowy, niewielki  wzrost pesymizmu w nastrojach, 

zwłaszcza wśród przedsiębiorców, wywołało wprowadzenie wiz 

dla obywateli Ukrainy i Białorusi, związane z przystąpieniem Polski 

do układu Schengen (Kowerski, 2008c). Wnioski te znajdują potwierdzenie 

w długookresowych trendach barometrów oraz sektorowych wskaźników 

nastrojów gospodarczych, uzyskanych metodą wygładzania 

ekonometrycznego za pomocą filtru Hodricka-Prescotta (1997) (rysunki 2-5).  
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Rysunek 2. Długookresowy trend ogólnego diagnostycznego 

barometru nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim 

w okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku, 

obliczony za pomocą filtru Hodricka-Prescotta 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 3. Długookresowy trend barometru diagnostycznego 

nastrojów gospodarczych przedsiębiorstw województwa lubelskiego 

w okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku, 

obliczony za pomocą filtru Hodricka-Prescotta 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 4. Długookresowy trend wskaźnika nastrojów 

gospodarczych gospodarstw domowych w województwie lubelskim 

w okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku, 

obliczony za pomocą filtru Hodricka-Prescotta 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W dalszym ciągu otwartym pozostaje problem sposobu i tempa 

wychodzenia z recesji lat 2009-2010. Teoria cyklu koniunkturalnego zna 

różne scenariusze wychodzenia gospodarek z kryzysu (recesji). Można wręcz 

mówić o swoistym alfabecie wychodzenia z kryzysu (Drozdowicz-Bieć, 

2009; Drozdowicz-Bieć, 2012). Otóż najbardziej korzystny jest scenariusz 

w kształcie litery „V”. Po szybkim spadku aktywności gospodarczej 

i znacznym pogorszeniu nastrojów gospodarczych (lewe ramię litery „V”), 

następuje równie szybki wzrost aktywności i poprawa nastrojów (prawe 

ramię litery „V”). Jednak dość często mamy do czynienia ze scenariuszem 

w kształcie litery „U”, kiedy to poprawa sytuacji następuje bardzo wolno 

i wychodzenie z recesji trwa dużo dłużej. Innym, również niekorzystnym, jest 

scenariusz w kształcie litery „W”, gdy po chwilowej poprawie (zazwyczaj 

niesięgającej ostatniego szczytu) następuje kolejne pogorszenie i dopiero 

wtedy powrót do sytuacji wyjściowej. Najgorszym scenariuszem jest 

scenariusz w kształcie litery „L”, kiedy po szybkim spadku aktywności 

gospodarka bardzo długo pozostaje w marazmie (recesji). 
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Przemysł 

 
Budownictwo 

 
Handel 

 
Usługi 

Rysunek 5. Długookresowe trendy sektorowych wskaźników nastrojów 

gospodarczych w województwie lubelskim w okresie od II kwartału 2001 

roku do I kwartału 2012 roku, obliczone za pomocą filtru 

Hodricka-Prescotta 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Początkowo wydawało się, że będzie to wychodzenie w kształcie litery 

„V”, jednak wyniki drugiego półrocza 2011 roku i początku 2012 roku oraz 

długookresowy trend Hodricka-Prescotta mogą wskazywać, 

że najprawdopodobniej wychodzenie z recesji odbywać się będzie w kształcie 

litery „W”, a w III kwartale 2011 roku gospodarka, a co za tym idzie 

i nastroje gospodarcze, osiągnęły „drugie dno” (rysunek 6). 
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Rysunek 6. Możliwe strategie wychodzenia z recesji lat 2009-2012 

Źródło: opracowanie własne. 

 

4. Charakterystyczne cechy zmian nastrojów gospodarczych 
w województwie lubelskim 

Barometry nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim 

charakteryzują się kilkoma ważnymi cechami. 

4.1. Lepsze nastroje gospodarcze przedsiębiorców niż 
konsumentów  

W przeprowadzonych 44 badaniach diagnostyczny barometr 

nastrojów gospodarczych przedsiębiorców zawsze był wyższy 

od diagnostycznego wskaźnika nastrojów gospodarczych gospodarstw 

domowych. Przy czym największa różnica wystąpiła w I kwartale 2009 

roku, kiedy to wskaźnik nastrojów gospodarstw domowych był najniższy 

w całej historii badań (-23,6 punktu), natomiast barometr nastrojów 

przedsiębiorców wyniósł -3,4 punktu. Niemal podobnie duże różnice 

wystąpiły w drugiej połowie 2003 roku, tuż przed przystapieniem Polski 

do UE; wówczas nastroje gospodarstw były jeszcze bardzo pesymistyczne 

(w III kwartale 2003 roku wskaźnik wyniósł -17,6 punktu, a w IV kwartale 

-16,4 punktu), podczas gdy wśród przedsiębiorców już przeważali 

optymiści (w III kwartale 2003 roku barometr nastrojów przedsiębiorców 

wyniósł 2,2 punktu, a w IV kwartale 3,3 punktu). 
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Rysunek 7. Diagnostyczne barometry nastrojów gospodarczych dla 

województwa lubelskiego w okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 

2012 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku prognoz formułowanych w: II kwartale 2001 r., 

IV kwartale 2002 r. oraz I kwartale 2010 r. prognostyczny wskaźnik 

nastrojów gospodarstw domowych był wyższy niż prognostyczny barometr 

nastrojów gospodarczych przedsiębiorców. W pozostałych 41 badanych 

kwartałach przy formułowaniu prognoz większymi optymistami byli 

przedsiębiorcy. Największa przewaga optymizmu przedsiębiorców 

wystąpiła w przypadku prognoz formułowanych w I kwartale 2003 roku 

(26,8 punktu). Jednocześnie obserwuje się większą zmienność różnic 

pomiędzy barometrami nastrojów przedsiębiorców i wskaźnikami nastrojów 

gospodarstw w przypadku prognoz (współczynnik zmienności 63,1 %) niż 

w przypadku diagnoz (współczynnik zmienności 46,6 %). 

 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 
2

0
0

1
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
2

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
3

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
4

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
5

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
6

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
7

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
8

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

0
9

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

1
0

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

1
1

Q
1

 
Q

2
 

Q
3

 
Q

4
 

2
0

1
2

Q
1

 

Barometr ogólny Barometr firm Wskaźnik nastrojów gospodarstw domowych 



Jedenaście lat badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim     45 

 

 

 
Rysunek 8. Różnica pomiędzy diagnostycznymi i prognostycznymi 

barometrami  nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i gospodarstw 

domowych dla województwa lubelskiego w okresie od II kwartału 2001 

roku do I kwartału 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Testy t-studenta potwierdzają na poziomie 0,0001 istotność różnic 

średnich wartości diagnostycznych i prognostycznych barometrów 

nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i gospodarstw domowych dla 

województwa lubelskiego w okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 

2012 roku (tabela 4). Trudno jest jednoznacznie określić przyczyny tak 

różnego zachowania się przedsiębiorców i członków gospodarstw 

domowych. Na pewno jedną z przyczyn jest różna aktywność zawodowa 

respondentów – część udzielających odpowiedzi członków gospodarstw 

domowych to osoby bezrobotne renciści i emeryci, którzy mogą bardziej 

pesymistycznie oceniać stan swoich gospodarstw i sytuację 

w województwie. Z drugiej strony osoby, które podejmują działalność 

gospodarczą powinny  wierzyć w jej sukces, stąd mogą charakteryzować się 

swoistym „optymizmem zawodowy”. Jednak problem ten wymaga dalszych 

badań. 
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Tabela 4. Wyniki testów t-studenta różnic średnich wartości 

diagnostycznych i prognostycznych barometrów nastrojów gospodarczych 

przedsiębiorców i gospodarstw domowych dla województwa lubelskiego 

w okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku 

Wyszczególnienie 

Diagnoza Prognoza 

gosp. 

domowe 
przedsiębiorstwa 

gosp. 

domowe 
przedsiębiorstwa 

średnia -9,0 1,6 -2,9 7,8 

różnica  średnich wg 

hipotezy 0 0 

df 85 77 

t stat 5,6655 6,6193 

P(T<=t) dwustronny <0,0001 <0,0001 

Źródło: obliczenia własne w programie GRETL. 

 

4.2. Większa zmienność nastrojów w budownictwie niż 
w pozostałych sektorach  

W analizowanym okresie zdecydowanie największą zmiennością 

charakteryzowały się nastroje przedsiębiorców budowlanych. 

W przypadków pozostałych sektorów zmienność nastrojów była bardzo 

zbliżona. Jednocześnie można było zaobserwować nieco większą zmienność 

nastrojów w okresie diagnozy niż w okresie prognozowania. 

4.3. Lepsze nastroje mieszkańców miast niż mieszkańców wsi 

Nastroje gospodarcze konsumentów są zróżnicowane w zależności 

od miejsca ich zamieszkania. W dotychczasowych badaniach zazwyczaj 

lepszymi nastrojami charakteryzowali mieszkańcy miast niż mieszkańcy 

obszarów wiejskich. Na 37 obliczonych  diagnostycznych wskaźników 

nastrojów w podziale na miasto i wieś tylko w 7 przypadkach (ok. 19 %) 

nastroje mieszkańców wsi były lepsze niż mieszkańców miast.  

W 13 przypadkach zmiany te były różnokierunkowe (nastroje jednej grupy 

rosły, podczas gdy drugiej malały). Weryfikacja hipotezy o istotności 

różnicy średnich wartości diagnostycznych wskaźników nastrojów 

konsumentów z uwzględnieniem miejsca zamieszkania wskazuje, 

że nastroje mieszkańców miast i wsi są istotnie różne na poziomie istotności 

0,0076 (dla 37 dotychczasowych obserwacji średnia wartość wskaźnika dla 

mieszkańców miast wyniosła -5,0, natomiast dla mieszkańców wsi -10,6). 

W I kwartale 2012 roku nastroje miejskich gospodarstw domowych uległy 
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pogorszeniu, natomiast na wsi poprawie. Jednakże diagnostyczny wskaźnik 

nastrojów gospodarczych w miastach był wyższy (-15 punktów) niż na wsi 

(-22  punkty), gdzie zanotował jedną z najniższych wartości w historii 

badań. 

 

Tabela 5. Współczynniki zmienności diagnostycznych 

i prognostycznych wskaźników nastrojów gospodarczych 

w okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku 

Wskaźniki nastrojów 
Współczynniki zmienności (%) 

diagnoza prognoza 

Barometr  ogółem  8,8 6,7 

Przedsiębiorstwa  9,1 7,5 

Gospodarstwa domowe 9,2 7,3 

Przemysł 8,7 8,3 

Budownictwo 16,8 14,1 

Handel 8,6 6,7 

Usługi 9,3 7,7 

Uwagi: w przypadku usług w okresie od I kwartału 2002 roku. Przed 

obliczeniami wskaźniki przekształcono w ten sposób, że do każdej 

wartości dodano 100, co spowodowało, że wskaźniki zawsze były 

dodatnie i unormowane w przedziale od 0 do 200. 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Prognoza sytuacji gospodarczej swoich gospodarstw i sytuacji 

gospodarczej województwa, dokonana przez gospodarstwa domowe 

na II kwartał 2012 r., wskazuje na nieznaczną poprawę nastrojów, przy 

czym prognostyczne wskaźniki nastrojów gospodarczych gospodarstw 

miejskich i wiejskich są takie same. 

4.4. Formułowane zarówno przez przedsiębiorców jak 
i konsumentów prognozy są bardziej optymistyczne niż 
dokonywane kwartał później diagnozy 

Formułowane na kolejny kwartał prognozy zazwyczaj okazywały się 

lepsze niż czynione kwartał później diagnozy. W przypadku barometrów 

nastrojów ogółem w 86 % badanych kwartałów (w 37 z 43 analizowanych 

kwartałów)
11

 wartość sformułowanej kwartał wcześniej prognozy była 

                                                   
11

 W tej analizie rozpatrywano 43 obserwacje, a w przypadku usług 40 obserwacji, jako 

że w pierwszym badaniu w II kwartale 2001 roku (w I kwartale 2002 w przypadku usług) 

obliczono barometr diagnostyczny, dla którego nie było prognozy.   
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wyższa niż obliczona diagnoza. Dla przedsiębiorców wskaźnik ten wyniósł 

83,7 %, natomiast dla  gospodarstw domowych 74,4 %. W układzie 

sektorowym największy odsetek kwartałów, w których prognoza jest 

wyższa niż diagnoza, wystąpił w usługach (85 %), a najmniejszy 

w budownictwie (58,1 %). Zjawisko to można nazwać skłonnością 

do zbytniego optymizmu przy formułowaniu prognoz na najbliższy kwartał. 

 

 
Rysunek 9. Zmiany diagnostycznego wskaźnika nastrojów gospodarczych 

konsumentów województwa lubelskiego z uwzględnieniem miejsca 

zamieszkania w okresie od I kwartału 2003 roku do I kwartału 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zjawisko to potwierdzają również testy t-studenta różnic średnich 

wartości diagnostycznych i prognostycznych barometrów (wskaźników 

nastrojów) w analizowanym okresie (tabela 6). Średnie wartości 

barometrów (wskaźników) prognostycznych dla wszystkich analizowanych 

przekrojów są wyższe niż średnie wartości barometrów (wskaźników) 

diagnostycznych. Jednak w budownictwa różnice średnich są na tyle małe, 

że nieistotne statystycznie. Tak więc skłonność do optymizmu na etapie 

formułowania prognoz dotyczy wszystkich sektorów, ale to przedsiębiorcy 

budowlani (i w nieco mniejszym stopniu przedsiębiorcy przemysłowi) 

wykazują najwięcej realizmu co do najbliższej przyszłości. Biorąc jako 

kryterium wyniki testu t-studenta, można postawić tezę, że największą 

skłonnością do zbytniego optymizmu charakteryzują się handlowcy. 
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Tabela 6. Wyniki testów t-studenta różnic średnich wartości prognoz 

i diagnoz przy założeniu  nierównych wariancji oraz % kwartałów, 

w których prognoza jest większa od diagnozy 

Barometr/ 

wskaźnik 

Diagnoza/ 

prognoza 
Średnia Wariancja 

Liczba 

obs. 

Liczba 

stopni 

swobody 

t-stat 
P(T<=t) 

2-stronny 

% 

kwartałów, 

w których 

prognoza 

jest 

większa od 

diagnozy 

Barometr 

ogółem 

diagnoza -2,0 67,1 
43 82 3,626 0,0005 86,0 

prognoza 3,9 47,7 

Barometr 

nastrojów 

przeds. 

diagnoza 2,1 75,8 

43 84 3,216 0,0018 83,7 
prognoza 7,9 65,0 

Wskaźnik 

nastrojów 

gospodarstw 

diagnoza -8,7 66,9 

43 81 3,928 0,0002 74,4 
prognoza -2,3 44,9 

Wskaźnik 

nastrojów 

w przemyśle 

diagnoza 5,7 68,9 

43 84 2,227 0,0287 67,4 
prognoza 9,8 79,2 

Wskaźnik 

nastrojów w 

budownictwie 

diagnoza 9,4 315,2 

43 83 0,568 0,5713 58,1 
prognoza 11,4 248,9 

Wskaźnik 

nastrojów 

w handlu 

diagnoza -3,3 66,7 

43 82 4,360 <0,0001 81,4 
prognoza 3,9 49,2 

Wskaźnik 

nastrojów 

w usługach 

diagnoza 2,5 86,9 

40 77 3,609 0,0005 85,0 
prognoza 9,8 73,0 

Źródło: obliczenia własne. 

 

4.5. Nastroje gospodarcze odzwierciedlają realne procesy 
zachodzące w gospodarce województwa  

Barometry nastrojów gospodarczych odzwierciedlają realne procesy 

zachodzące w gospodarce regionu. Tutaj zaproponowano wykorzystanie 

danych dotyczących zmian nastrojów gospodarczych do oceny dynamiki 

PKB w województwie lubelskim w latach 2010 2011
12
. Jest to o tyle ważne, 

                                                   
12

 W pracach Bielaka (2007, 2008 i 2010) pokazano możliwości wykorzystania danych 

dotyczących nastrojów gospodarczych do diagnozowania i prognozowania regionalnego 

rynku pracy, a w pracy Kowerskiego i Bielaka (2006) w diagnozowaniu rozwoju 

regionalnego.  
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że GUS oblicza wartość PKB w ujęciu regionalnym z dwuletnim 

opóźnieniem. Tak więc w chwili pisania tego artykułu nieznane są  jeszcze 

wartości i tempo zmian PKB w województwie lubelskim w 2010 roku, nie 

mówiąc o danych za 2011 rok
13

. 

 

 
Rysunek 10. Porównanie ogólnych diagnostycznych i prognostycznych 

barometrów nastrojów gospodarczych w województwie  lubelskim 

w okresie od  II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Korelacja pomiędzy tempem zmian PKB w województwie lubelskim 

i w Polsce jest dość wysoka (w latach 2001-2009 współczynnik korelacji 

liniowej wyniósł 0,753), jednak nie na tyle silna, aby na podstawie 

publikowanych o wiele wcześniej danych krajowych można było 

jednoznacznie przesądzać o zmianach PKB w województwie. 

Obserwacja zmian w czasie różnych zmiennych opisujących 

gospodarkę Polski i regionu skłania do przyjęcia następujących 

potencjalnych zmiennych objaśniających, które opisują zachowanie zmian 

tempa wzrostu PKB w województwie lubelskim (PKBLt) w latach 

2001-2009: 

                                                   
13

 Informacja o PKB w województwie lubelskim w 2010 roku zostanie zapewne 

opublikowana w listopadzie 2012 roku, natomiast informacja o PKB w województwie 

lubelskim w 2011 roku dopiero w listopadzie 2013 roku. 
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PKBPt – tempo wzrostu PKB w Polsce w roku t, 

DBOt – średnioroczna wartość ogólnego diagnostycznego barometru 

nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w roku t,  

DBPt – średnioroczna wartość diagnostycznego barometru nastrojów 

gospodarczych przedsiębiorców w województwie lubelskim 

w roku t,  

DGDt – średnioroczna wartość diagnostycznego wskaźnika  nastrojów 

gospodarczych gospodarstw w województwie lubelskim w roku t, 

PDOt – średnioroczna wartość ogólnego prognostycznego barometru 

nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w roku t, 

PBPt – średnioroczna wartość prognostycznego barometru nastrojów 

gospodarczych przedsiębiorców w województwie lubelskim w roku 

t, 

PGDt – średnioroczna wartość prognostycznego wskaźnika  nastrojów 

gospodarczych gospodarstw w województwie lubelskim w roku t. 

 

 
Rysunek 11. Porównanie diagnostycznych i prognostycznych barometrów 

nastrojów gospodarczych przedsiębiorców  województwa lubelskiego 

w okresie od  II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 12. Porównanie diagnostycznych i prognostycznych wskaźników 

nastrojów gospodarczych gospodarstw domowych w województwie 

lubelskim w okresie od  II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza macierzy korelacji wyspecyfikowanych zmiennych w latach 

2001-2009 pokazuje, że tempo wzrostu PKB w województwie lubelskim 

(PKBLt) było – na poziomie istotności 0,05 – skorelowane z tempem 

wzrostu PKB w Polsce i  średniorocznymi diagnostycznymi barometrami 

nastrojów gospodarczych ogółem oraz  przedsiębiorstw w regionie
14

. 

Spośród wielu przeanalizowanych modeli najlepiej tempo wzrostu PKB 

w województwie lubelskim (PKBLt) w latach 2001-2009 opisuje  model 

z dwiema zmiennymi objaśniającymi: DBPt i PKBLt-1. W związku z tym, 

że jest to model autoregresyjny, a więc występuje korelacja pomiędzy 

opóźnioną w czasie zmienną objaśnianą a składnikiem losowym, 

co sprawia, że zastosowanie metody najmniejszych kwadratów może 

prowadzić do uzyskania obciążonych estymatorów parametrów 

strukturalnych, do estymacji zastosowano podwójną metodę najmniejszych 

                                                   
14

 Warto zauważyć, że barometry nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim są 

o wiele silniej skorelowane z tempem wzrostu PKB w Polsce niż w regionie. 

To spostrzeżenie może oznaczać, że przy formułowaniu odpowiedzi na ankiety 

przedsiębiorcy oceniają sytuację swojej firmy (gospodarstwa domowego) oraz regionu, 

biorąc pod uwagę informacje dotyczące całej gospodarki, a nie gospodarki w regionie.  
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kwadratów (Gruszczyński, Kuszewski i Podgórska (red.), 2009), przy czym 

jako zmienne instrumentalne przyjęto średnioroczne wartości 

diagnostycznych i prognostycznych barometrów i wskaźników nastrojów 

gospodarczych (DBOt, DGDt, PBOt, PBPt i PGDt). Oszacowany model 

wyjaśnia zmienność zmiennej objaśnianej w 89,42 %. Zastosowany 

estymator jest zgodny (test Hausmana), wszystkie instrumenty są ważne 

(test Sargana), nie występuje heteroskedastyczność składników losowych 

(test Pesarana-Taylora), składnik losowy ma rozkład normalny (test  22 ) 

oraz nie występują ani autokorelacja składników losowych rzędu 

pierwszego (test LMF), ani efekt ARCH (test LM). Właściwości te 

sprawiają, że oszacowany model wydaje się dobrym narzędziem szacowania 

tempa wzrostu PKB w województwie  lubelskim w latach 2010-2011. 

 

Tabela 7. Macierz korelacji badanych zmiennych 

  PKBL PKBP DBO DBP DGD PBO PBP PGD 

PKBL 1,0000        

PKBP 0,7532* 1,0000       

DBO 0,7044* 0,9250* 1,0000      

DBP 0,7259* 0,9235* 0,9896* 1,0000     

DGD 0,6267 0,8733* 0,9525* 0,8991* 1,0000    

PBO 0,6056 0,8668* 0,9758* 0,9813* 0,8914* 1,0000   

PBP 0,5742 0,8499* 0,9400* 0,9654* 0,8142* 0,9839* 1,0000  

PGD 0,6018 0,8075* 0,9327* 0,8875* 0,9647* 0,9013* 0,8099* 1,0000 

Uwaga: * oznaczono współczynniki korelacji istotne na poziomie istotności 0,05. 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Opracowana na podstawie modelu prognoza tempa zmian PKB 

w województwie lubelskim wskazuje na wzrost PKB w 2010 roku o 3,9 %, 

a więc podobny do  przeciętnej dla Polski (3,9 %), i wzrost w 2011 roku 

o 1,4 %, a więc znacznie wolniejszy niż przeciętnie w kraju (4,4 %). 

O dobrej jakości oszacowanego modelu świadczy również prognoza 

wygasła wykonana na podstawie modelu o takiej samej specyfikacji 

oszacowanego na danych z lat 2001-2008. Wykonana na podstawie tego 

modelu prognoza tempa zmian PKB w województwie lubelskim w 2009 

roku wskazała, że tempo to wyniesie -0,52 %. W rzeczywistości w 2009 

roku tempo wzrostu PKB wyniosło -0,8 %. 
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Rysunek 13. Zmiany rocznego tempa wzrostu produktu krajowego brutto 

(%) oraz średniorocznych wartości diagnostycznych barometrów nastrojów 

gospodarczych ogółem, przedsiębiorców i wskaźnika nastrojów 

gospodarczych gospodarstw domowych w województwie lubelskim 

w latach 2001-2011 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 14. Prognoza tempa wzrostu PKB w województwie lubelskim 

w latach 2010-2011 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 8. Wyniki estymacji modelu prognostycznego tempa wzrostu PKB 

w województwie lubelskim podwójną metodą najmniejszych kwadratów  

Wyszczególnienie 

Oszacowana 

wartość 

parametru 

(statystyki) 

Poziom 

istotności 

Stała  3,3523 <0,00001 

BPt 0,2945 <0,00001 

PKBLt-1 -0,3841 0,01038 

Współczynnik determinacji  0,8942 

Skorygowany współczynnik determinacji  0,8519 

Test F. Hipoteza zerowa: współczynnik korelacji wielorakiej 

nieistotny statystycznie. 

Statystyka F(2,5) 

74,80 0,00019 

Test Hausmana. Hipoteza zerowa: estymator MNK jest 

zgodny  

Asymptotyczna statystyka  22  

0,88 0,6414 

Test Sargana – nadmiernej identyfikacji. Hipoteza zerowa: 

wszystkie instrumenty są ważne – uzasadnione  

Statystka LM  

6,62 0,0851 

Test na normalność rozkładu reszt. Hipoteza zerowa: składnik 

losowy ma rozkład normalny 

Statystyka  22  

1,77 0,4118 

Test Pesarana-Taylora na heteroskedastyczność. Hipoteza 

zerowa: heteroskedastyczność składników losowych nie 

występuje  

Asymptotyczna statystyka testu z  

0,96 0,3378 

Test LM na autokorelację rzędu pierwszego. Hipoteza zerowa: 

autokorelacja  składników losowych rzędu pierwszego nie 

występuje. 

Statystka  LMF 

0,16 0,7117 

Test ARCH dla rzędu opóźnienia jeden. Hipoteza zerowa: 

efekt ARCH  nie występuje. 

Statystka LM 

3,11 0,0779 

Prognoza 
2010 3,93 

2011 1,41 

Uwagi: instrumenty: DBOt, DGDt, PBOt, PBPt, PGDt. Błąd standardowy HAC, 

szerokość okna 1 (jądro Bartletta). 

Źródło: obliczenia własne w programie GRETL (Kufel, 2004, Maddala, 2006). 
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5. Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim a nastroje 
w Polsce i Unii Europejskiej  

Dokonano również porównania przebiegu barometru nastrojów 

gospodarczych województwa lubelskiego z barometrem nastrojów 

gospodarczych w Polsce i w Unii Europejskiej
15

. Przeprowadzone 

porównania przebiegu barometrów nastrojów gospodarczych (economic 

sentiment index) dla Polski i Unii Europejskiej, liczonych zgodnie 

z metodyką Komisji Europejskiej, z ogólnym diagnostycznym barometrem 

nastrojów gospodarczych dla województwa lubelskiego, wskazują 

na utrzymywanie się dużej synchronizacji zmian, zwłaszcza barometru dla 

Polski i województwa, co jest szczególnie widoczne od IV kwartału 2002 

roku
16
. Jednocześnie analiza wykresu zmian trzech indeksów pokazuje 

opóźnienie barometru nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego 

względem obu barometrów liczonych metodą Komisji Europejskiej. Dla 

przykładu barometry nastrojów gospodarczych w Unii Europejskiej 

i w Polsce osiągnęły minimum w marcu 2009 roku, natomiast barometr 

lubelski w czerwcu. 

Bardzo wysokie skorelowanie, a jednocześnie opóźnienie barometru 

i wskaźników nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim 

w stosunku do barometrów i wskaźników w Unii Europejskiej i w Polsce, 

znajdują potwierdzenie w analizie korelacji. Zależności pomiędzy 

sektorowymi wskaźnikami nastrojów gospodarczych i diagnostycznym 

barometrem nastrojów gospodarczych dla województwa lubelskiego 

a odpowiednimi barometrami i wskaźnikami dla Polski i Unii Europejskiej są 

istotne statystycznie na poziomie istotności 0,05 zarówno dla korelacji 

równoległych jak i opóźnionych do 6 miesięcy włącznie. 

 
                                                   
15

 Należy podkreślić, że metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie 

lubelskim tylko w ogólnym zarysie odpowiada metodyce stosowanej przez Komisję 

Europejską do obliczeń barometrów nastrojów gospodarczych w poszczególnych krajach 

członkowskich, jak też w całej Unii Europejskiej (The joint harmonised …, 2007), a także 

to, iż regiony charakteryzują się specyficznymi cechami w stosunku do gospodarek 

krajowych. Tak więc porównania mają bardzo przybliżony charakter.  
16

 Ze względu na różnice w metodykach uprawnionym (i to z dużą ostrożnością) jest 

porównywanie kierunków zmian (korelacji), a nie wartości barometrów. Wyższe wartości 

barometrów dla województwa lubelskiego w żadnym wypadku nie oznaczają, że nastroje 

w województwie są lepsze niż w Polsce czy Unii Europejskiej. Natomiast uprawnionym 

(oczywiście również z pewną ostrożnością) wydaje się porównywanie barometrów 

dla Polski i Unii Europejskiej dlatego, że liczone są dokładnie na podstawie tej samej 

metodyki. Od połowy 2007 roku nastroje w Polsce były więc nieco lepsze niż w Unii 

Europejskiej, co można próbować interpretować jako konsekwencja dużo łagodniejszego 

„przechodzenia” załamania gospodarczego przez Polskę.  
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Rysunek 15. Zmiany barometrów nastrojów gospodarczych w Unii 

Europejskiej, Polsce i w województwie lubelskim 

Uwaga: w celu doprowadzenia do porównywalności do wszystkich wartości 

diagnostycznego barometru nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego dodano 

wartość 100, jako że obliczane przez Komisję Europejską barometry nastrojów 

gospodarczych unormowane są w przedziale od 0 do 200. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie http://ec.europa.eu/economy_finance/db_ 

indicators/surveys/index_en.htm. 

 

W okresie od II kwartału 2001 roku do I kwartału 2012 roku barometr 

nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego najsilniej skorelowany 

był z barometrem nastrojów gospodarczych Polski opóźnionym o miesiąc. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy i konsumenci z terenu województwa 

lubelskiego reagują na zmiany gospodarcze o miesiąc później 

niż przeciętnie w Polsce. Zależność ta dotyczy również w pewnym stopniu 

poszczególnych sektorów, przy czym w przypadku sektorów: handlowego 

i budowlanego najwyższa jest korelacja równoległa, przemysłowego – 

opóźniona o 1 miesiąc, natomiast usługowego – opóźniona o 3 miesiące. 

Skorelowanie poszczególnych wskaźników sektorowych i barometru 

diagnostycznego województwa lubelskiego z odpowiednimi wskaźnikami 

i barometrem nastrojów gospodarczych dla całej Unii Europejskiej jest 

o wiele niższe, ale również istotne statystycznie na poziomie 0,05. 

Występuje przy tym większe, 3-miesięczne opóźnienie województwa 

lubelskiego w stosunku do Unii Europejskiej
17

. 

                                                   
17

 Bardziej szczegółowe dane w (Bielak, Długosz i Salej, 2011).  

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/
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Tabela 9. Współczynniki korelacji barometru i wskaźników nastrojów 

gospodarczych województwa lubelskiego z odpowiednimi wskaźnikami 

w Polsce i Unii Europejskiej oraz współczynniki korelacji Polski i Unii 

Europejskiej w okresie II kwartał 2001 – I kwartał 2012 

 

Wskaźniki i 

barometry 

nastrojów 

Opóźnienie w miesiącach 

0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

W
sp
ó
łc
zy
n
n
ik
i 
k
o
re
la
cj
i 
o
d
p
o
w
ie
d
n
ic
h
 w
sk
aź
n
ik
ó
w
 k
o
n
iu
n
k
tu
ry
 w
o
j.
 

lu
b
el
sk
ie
g
o
 z
 U
n
ią
 E
u
ro
p
ej
sk
ą 

i 
P
o
ls
k
ą 

UE przemysł 0,3678 0,3716 0,3840 0,3647 0,3351 0,3116 0,2804 

UE usługi 0,4937 0,5122 0,5313 0,5982 0,5862 0,5478 0,5466 

UE 

gospodarstwa 

(konsumenci) 

0,5023 0,5754 0,5979 0,6186 0,6091 0,5873 0,5151 

UE handel 0,2558 0,3806 0,2422 0,3229 0,3537 0,3044 0,2992 

UE 

budownictwo 
0,3996 0,3839 0,4154 0,4124 0,3748 0,3928 0,3633 

UE barometr 

nastrojów 

(ESI) 

0,4451 0,4780 0,4732 0,5000 0,4765 0,4149 0,3898 

Polska 

przemysł 
0,6943 0,7099 0,7007 0,6889 0,6705 0,6417 0,6505 

Polska usługi 0,8145 0,8053 0,7914 0,8197 0,7657 0,6969 0,6190 

Polska 

gospodarstwa 

(konsumenci) 

0,7809 0,8094 0,7416 0,7250 0,6859 0,5652 0,5303 

Polska handel 0,7594 0,7401 0,7097 0,6550 0,6497 0,6681 0,6244 

Polska 

budownictwo 
0,7454 0,7435 0,7257 0,6994 0,6625 0,6378 0,6169 

Polska 

barometr 

nastrojów 

(ESI) 

0,8823 0,8944 0,8791 0,8532 0,8130 0,7548 0,7143 

W
sp
ó
łc
zy
n
n
ik
i 
k
o
re
la
cj
i 

U
E

 i
 P

o
ls

k
i 

Przemysł 0,8397 0,8090 0,8196 0,8298 0,7925 0,8082 0,8143 

Usługi 0,6572 0,6320 0,6364 0,6606 0,6376 0,6387 0,6664 

Gospodarstwa 

(konsumenci) 
0,3195 0,3640 0,2716 0,2957 0,3041 0,1983 0,2035 

Handel 0,4355 0,5086 0,3720 0,4227 0,4997 0,3515 0,4179 

Budownictwo 0,2210 0,1790 0,2098 0,1993 0,1620 0,1932 0,1873 

Barometr 

nastrojów 

(ESI) 

0,6799 0,6515 0,6360 0,6642 0,6279 0,6172 0,6413 

Uwagi: wytłuszczono maksymalne wartości współczynników korelacji. Minimalna, istotna 

na poziomie 0,05 wartość współczynnika korelacji wynosi 0,301, natomiast na poziomie 

0,01 – 0,389. 

Źródło: obliczenia własne. 
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6. Zakończenie  

Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednoznacznie, że badania 

nastrojów gospodarczych są ważnym źródłem informacji o opiniach 

przedsiębiorców i konsumentów na temat sytuacji ich przedsiębiorstw 

i gospodarstw domowych oraz sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa i jako takie są znaczącym uzupełnieniem danych zbieranych 

i opracowywanych przez organa statystyki państwowej. Dane dotyczące 

nastrojów gospodarczych mogą być również wykorzystywane do oceny fazy 

cyklu rozwoju regionu. W sytuacjach, gdy statystyka państwowa nie jest 

w stanie szybko zapewnić na poziomie regionalnym odpowiednich 

informacji (np. wartość produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym), 

badania te pozwalają szacować brakujące wielkości makroekonomiczne. 

Informacje na temat nastrojów gospodarczych przedsiębiorców 

i konsumentów mogą być również wykorzystane do formułowania prognoz 

rozwoju regionalnego. Dlatego też w pełni uzasadniona jest kontynuacja 

tych badań.  
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Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: 
konwergencja czy dywergencja? 

 
 

Streszczenie 
Artykuł omawia wyniki dotychczasowych badań nad konwergencją 

dochodową krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. 

Nawiązując do naszych wcześniejszych badań, przedstawiliśmy nowe, 

zaktualizowane prognozy zmniejszania luki dochodowej między Polską 

i pozostałymi krajami tego regionu a zachodnią „piętnastką”. W scenariuszu 

optymistycznym, opartym na ekstrapolacji trendów wzrostu gospodarczego 

z okresu 1994-2010, Polska potrzebowałaby 19 lat, licząc od 2010 r., aby 

osiągnąć przeciętny poziom PKB per capita wg PSN w krajach UE15. 

W scenariuszu umiarkowanym, opartym na średniookresowej prognozie 

wzrostu PKB sporządzonej przez MFW i długookresowej prognozie 

demograficznej Eurostatu, likwidacja istniejącej luki dochodowej byłaby 

możliwa w ciągu 23 lat. Gdyby lukę dochodową mierzyć według bieżących 

kursów walutowych, okres ten wydłużyłby się do około 40 lat. 

W ostrzegawczym scenariuszu, opartym na długookresowej prognozie 

Komisji Europejskiej, uwzględniającej dalszy spadek liczby ludności 

i starzenie się społeczeństwa, sygnalizujemy możliwość odwrócenia 

tendencji konwergencyjnych około 2040 r. i ponownego zwiększania się 

luki rozwojowej między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią.  
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New and Old EU Countries: Convergence or 
Divergence? 

 
 

Abstract 
The article shows the empirical evidence on real convergence 

of the CEE countries towards Western Europe. Referring to our earlier 

analyses, we present new and updated projections of decreasing the income 

gap between Poland and other CEE countries to EU-15. In the optimistic 

scenario, based on extrapolation of the 1994-2010 economic growth, Poland 

would need 19 years – starting from 2010 – to achieve the average level 

of GDP per capita at PPP of the EU-15. In the moderate scenario, based 

on the medium-term IMF projection of economic growth and the long-term 

Eurostat demographic projection, Poland would need 23 years to close 

up the income gap. If the income gap was measured at current exchange 

rates, that period would increase to about 40 years. In the warning scenario, 

based on the European Commission’s long-term forecast indicating 

decreasing population and further ageing of the society, we show 

the appearance of divergence tendencies about 2040.  
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1. Wstęp 

Celem tego opracowania jest zbadanie perspektyw dalszej realnej 

konwergencji
1
 między Polską i innymi krajami Europy 

Środkowo-Wschodniej (EŚW) a krajami Europy Zachodniej, 

tzn. wyrównywania poziomów rozwoju i zmniejszania luki dochodowej 

dzielącej te dwie grupy krajów. Opracowanie nawiązuje do naszych 

wcześniejszych analiz poświęconych temu zagadnieniu, lecz aktualizuje 

i rozszerza prognozę zamykania luki dochodowej, biorąc pod uwagę 

doświadczenia obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego oraz 

niekorzystne dla rozwoju trendy demograficzne. Nowym elementem w tym 

badaniu jest ostrzegawczy wariant prognozy, oparty na najnowszej 

długookresowej prognozie zmian demograficznych i wzrostu gospodarczego 

w krajach Unii Europejskiej, opublikowanej niedawno przez Komisję 

Europejską, który sygnalizuje możliwość ponownego pojawienia się 

w przyszłości tendencji dywergencyjnych w rozwoju gospodarczym obu 

grup krajów. 

Interesuje nas przede wszystkim kwestia możliwości i szans dalszego 

zmniejszania różnicy w poziomie dochodów między Polską a wyżej 

rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej. Jednak problem ten – podobnie 

jak w naszych poprzednich analizach – przedstawiamy w szerszym 

kontekście regionalnym, obejmującym 10 krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły dotąd do Unii Europejskiej 

(UE10). Punktem odniesienia jest przeciętny poziom PKB per capita 

mierzony według parytetów siły nabywczej (PSN) w 15 krajach Europy 

Zachodniej, które wcześniej utworzyły Wspólnotę Europejską (UE15). 

Należy zaznaczyć, że w tym miejscu rozważamy tylko jeden aspekt 

realnej konwergencji gospodarczej, a mianowicie tendencję 

do wyrównywania poziomu dochodów. Pojęcie konwergencji, rozumianej 

jako proces zbliżania się (upodobniania) gospodarek, ma wiele innych 

aspektów, takich jak upodobnianie się struktur produkcji i struktur 

organizacyjnych, wyrównywanie poziomu technologii, upodobnianie się 

instytucji, a nawet wzorców kulturowych, jak również synchronizacja 

wahań koniunkturalnych. Wszystkie te aspekty i przejawy konwergencji 

mają wpływ na tempo wzrostu poziomu dochodów i dobrobytu jako 

ostatecznego celu gospodarowania w wymiarze społecznym.  

                                                   
1
 Konwergencja w znaczeniu makroekonomicznym to proces zbliżania (upodobniania) się 

gospodarek. Konwergencja realna dotyczy wyrównywania wielkości realnych (PKB 

per capita i inne wskaźniki realnego dochodu, wielkość i struktura produkcji, wahania 

koniunkturalne itp.). Konwergencja nominalna dotyczy wyrównywania wielkości 

nominalnych (ceny, płace, stopy procentowe itp.). 
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Niniejsze opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej 

próbujemy wyjaśnić zjawisko konwergencji dochodowej w świetle teorii 

ekonomii i przedstawiamy wyniki wcześniejszych badań empirycznych. 

W części drugiej omawiamy założenia i metodę naszej symulacyjnej 

prognozy konwergencji. W części trzeciej przedstawiamy trzy warianty 

prognozy dalszego przebiegu konwergencji: scenariusz ekstrapolacyjny 

(optymistyczny), scenariusz kombinowany (umiarkowany) i scenariusz 

analityczny (ostrzegawczy). Na koniec podsumowujemy główne wnioski 

wypływające z przeprowadzonej analizy. 

2. Konwergencja dochodowa w świetle teorii i badań 
empirycznych 

2.1. Podstawy teoretyczne 

Zgodnie z hipotezą konwergencji, kraje słabiej rozwinięte rozwijają 

się szybciej niż kraje wyżej rozwinięte i w konsekwencji zbliżają się do nich 

stopniowo pod względem poziomu rozwoju, a zwłaszcza przeciętnego 

poziomu dochodu na 1 mieszkańca. Taki wniosek wynika wprost 

z neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego, które sugerują, że kraje 

słabiej rozwinięte, dysponując relatywnie mniejszą ilością kapitału (przy 

dostatecznej ilości i jakości innych czynników produkcji), oferują wyższą 

stopę zwrotu z inwestycji, co przyciąga inwestycje zagraniczne, 

zapewniając większy przyrost kapitału produkcyjnego i – w rezultacie – 

szybszy wzrost gospodarczy. Wniosek ten jest słuszny przy założeniu, 

że gospodarki rozpatrywanych krajów są otwarte i dysponują zbliżonym 

poziomem techniki produkcji, kultury organizacyjnej i kwalifikacji 

pracowników. Model Solowa implikuje istnienie tendencji 

do wyrównywania poziomów dochodu pod warunkiem, że rozważane 

gospodarki dążą do tego samego stanu równowagi długookresowej. 

Teoretyczne objaśnienie zjawiska konwergencji na gruncie neoklasycznego 

modelu wzrostu przedstawili Sala-i-Martin (1996) oraz Barro 

i Sala-i-Martin (1992). 

Inne objaśnienie konwergencji wiąże się z faktem, że nowa technika 

produkcji, powstająca głównie w krajach wysoko rozwiniętych, wymaga 

ogromnych nakładów na badania i rozwój oraz na wykształcenie 

i utrzymanie kadry naukowo-badawczej. Jednak z chwilą pojawienia się 

nowych produktów i nowych technologii szybko następuje ich przepływ 

do pozostałych krajów, stymulowany przez handel międzynarodowy 

i działalność międzynarodowych korporacji, napływ zagranicznych 

inwestycji, sprzedaż licencji, czy też zwyczajne przechwytywanie, adaptację 

i imitację cudzych wynalazków. W rezultacie kraje słabiej rozwinięte nie 
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muszą się bezpośrednio angażować w tworzenie nowych wynalazków, lecz 

korzystają nieodpłatnie lub za stosunkowo niewielką cenę z transferu 

zagranicznej technologii. Mogą więc przeznaczyć swoje zasoby 

inwestycyjne na inne cele, w tym na rozbudowę aparatu wytwórczego oraz 

zwiększanie technicznego uzbrojenia pracy. W ten sposób, korzystając 

z prawie darmowej technologii, mogą rozwijać się szybciej. 

Endogeniczne teorie wzrostu, w tym modele Romera i Lucasa, 

odrzucają założenie o malejących przychodach z kapitału i kwestionują 

bezpośrednią ujemną zależność między wyjściowym poziomem dochodu 

per capita i tempem wzrostu gospodarczego. Podkreślają one zdolność 

krajów wysoko rozwiniętych do kumulacji efektów postępu technicznego, 

a jednocześnie ograniczoną zdolność krajów słabo rozwiniętych 

do efektywnej absorpcji nowych wynalazków (jedną z przeszkód może być 

brak wykwalifikowanej kadry pracowników i odpowiednio rozwiniętej sieci 

lokalnych kooperantów). Niektóre endogeniczne modele wzrostu wręcz 

wykluczają możliwość konwergencji, postulując że tempo wzrostu 

gospodarczego może rosnąć wraz ze wzrostem poziomu dochodu.  

Istnieją także różnice poglądów na temat wpływu procesów 

globalizacji i integracji gospodarczej na tendencję do wyrównywania 

poziomów rozwoju. Podczas gdy tradycyjna teoria handlu 

międzynarodowego (np. Viner, 1950) wskazywała, że rozszerzająca się 

wymiana i integracja gospodarcza prowadzi jednoznacznie do zbliżania się 

poziomów i wzorców rozwoju, niektóre nowsze teorie, zwłaszcza 

odwołujące się do tzw. nowej geografii ekonomicznej (Krugman, 1991), 

przestrzegają, iż integracja i globalizacja mogą również powodować 

utrwalanie istniejących struktur produkcji i kierunków specjalizacji, 

a w rezultacie zwiększanie różnic dochodowych pomiędzy 

współpracującymi krajami. Podobną sugestię zawierają niektóre nowe teorie 

wzrostu gospodarczego, zwracające uwagę na hermetyczność 

nowoczesnych technologii oraz na negatywne skutki zjawiska zwanego 

„drenażem mózgów”, czyli odpływu wykwalifikowanych kadr z krajów 

słabo rozwiniętych. 

2.2. Dowody empiryczne 

Analizy empiryczne wykonywane na dużych i zróżnicowanych 

zbiorach krajów raczej nie potwierdzają zjawiska konwergencji. Jedna 

z najszerszych analiz empirycznych przeprowadzonych w skali globalnej 

(Ben-David, 2000) kończy się wnioskiem, że zróżnicowanie dochodów 

na świecie raczej wzrasta, a dystans dzielący kraje rozwijające się od krajów 

wysoko rozwiniętych nie uległ wyraźnemu zmniejszeniu. W mniejszych 



68  Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki 

 

i bardziej homogenicznych grupach, zwłaszcza w grupach o zbliżonym 

poziomie rozwoju i połączonych więziami integracyjnymi (OECD, Unia 

Europejska), przeważnie stwierdza się występowanie mniej lub bardziej 

wyraźnej tendencji do konwergencji.  

Piśmiennictwo zawierające empiryczne (ekonometryczne 

i statystyczne) analizy konwergencji dochodowej krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej z Europą Zachodnią jest dość pokaźne i nie sposób 

tu przytoczyć wszystkich godnych uwagi prac tym bardziej, że wiele z nich 

utraciło już walor aktualności, zachowując jedynie wartość historyczną 

i metodologiczną. Pełniejszy przegląd dotychczasowych badań zawierają 

nasze wcześniejsze publikacje na ten temat. Wyniki empirycznych analiz 

testujących hipotezę o konwergencji dochodowej w obrębie Unii 

Europejskiej oraz między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą 

Zachodnią różnią się w zależności od badanego okresu, uwzględnianej 

grupy krajów, rodzaju i źródła danych oraz metody analizy.  

Raport EEAG (2004), zawierający szacunki dotyczące procesu 

nadrabiania opóźnień rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii, 

podawał, że w najbardziej optymistycznych scenariuszach rozwoju 

Słowenia może osiągnąć w ciągu 30 lat 90 % przyszłego poziomu 

dochodów w strefie euro. W tym samym czasie Czechy, Węgry i Słowacja 

mogą osiągnąć 75-80 % przeciętnego poziomu dochodu w krajach 

należących do strefy euro, a Polska i kraje bałtyckie 65-70 %. 

Kaitila i in. (2007) w swojej prognozie zamykania luki dochodowej 

dzielącej 21 krajów posocjalistycznych od Europy Zachodniej, przy 

założeniu utrzymania dotychczasowej dynamiki realnego PKB per capita, 

zapowiadali, że do 2050 r. żaden z krajów tej grupy nie zdoła osiągnąć 

przeciętnego poziomu dochodów w 15 krajach Europy Zachodniej, a Polska 

w tym czasie może osiągnąć zaledwie 87 % tego poziomu. Kejak 

i in. (2004), stosując model wzrostu Uzawy-Lucasa do wyjaśnienia ścieżek 

wzrostu nowych krajów członkowskich UE, podali, że przy dość 

optymistycznym założeniu wzrostu gospodarczego w tempie 4 % rocznie 

Polska może osiągnąć średni poziom PKB per capita w Europie Zachodniej, 

liczony z uwzględnieniem siły nabywczej, dopiero za 35 lat (co, biorąc pod 

uwagę datę sporządzenia tej prognozy, oznaczałoby 26 lat, licząc 

od 2010 r.).  

Dogan i Saracoglu (2007) analizowali konwergencję krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej do obszaru UE15 na podstawie kwartalnych 

notowań PKB per capita w okresie 1990-2004. Wykorzystując testy 

pierwiastka jednostkowego, dowodzą oni, że jedynie trzy kraje wykazywały 

w tym okresie realną konwergencję względem UE15: Estonia, Cypr 
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i Turcja. Brak potwierdzenia w tym badaniu konwergencji dla większości 

krajów EŚW może jednak wynikać z tego, że analiza ta rozpoczyna się 

w 1990 r., a więc obejmuje okres recesji transformacyjnej. Prawdziwość 

tego ostatniego wniosku potwierdza badanie Reza i Zahra (2008), w którym 

autorzy analizowali realną konwergencję krajów EŚW do UE15 również 

na podstawie kwartalnych danych o PKB per capita i przy użyciu tej samej 

metody, ale na danych z okresu 1995-2005. Wyniki ich analizy wskazują, 

że kraje EŚW wykazywały w tym okresie absolutną zbieżność poziomu 

dochodów względem zachodniej „piętnastki”.  

Schadler i in. (2006) przedstawili prognozy zmniejszania luki 

dochodowej 8 krajów EŚW (bez Bułgarii i Rumunii) względem strefy euro. 

W ich symulacjach Polska wypadła najgorzej w regionie: w wariancie 

ekstrapolującym stopy wzrostu PKB z okresu 2000-2004 Polska 

potrzebowałaby aż 79 lat (licząc od 2004 r.) na osiągnięcie 90 % poziomu 

dochodu per capita strefy euro.  

Raport Komisji Europejskiej (2009) przedstawił oszacowania modelu 

konwergencji dla krajów UE27 w latach 1999-2003 oraz 2004-2008, czyli 

w okresie przed i po rozszerzeniu Unii. Wyniki sugerują, że rozszerzenie 

UE przyczyniło się do przyspieszenia tempa konwergencji dochodowej, 

gdyż współczynnik zbieżności β wyraźnie wzrósł w okresie po rozszerzeniu 

Unii. Do podobnych wniosków doszli Čihák i Fonteyne (2009), którzy 

stwierdzili, że ściślejsza integracja gospodarcza krajów EŚW z krajami 

Europy Zachodniej doprowadziła do realnej konwergencji w Europie 

w latach 2003-2007, podczas gdy w tym samym okresie na świecie 

występowała dywergencja. Oszacowany przez nich model ekonometryczny 

dla okresu 1996-2007 wskazuje ponadto, iż członkostwo w UE 

przyspieszyło wzrost gospodarczy krajów EŚW o około 1 punkt procentowy 

rocznie. 

Vamvakidis (2009) wykazał, że tzw. wschodzące kraje Europy 

(tzn. 9 nowych członków UE bez Słowenii, a także 10 innych krajów 

Europy Wschodniej, w tym Rosja i Turcja) wykazywały do 2007 r. szybką 

zbieżność poziomu dochodów w stosunku do krajów Europy Zachodniej. 

Analiza empiryczna, prowadzona przy użyciu różnych metod, dowiodła, 

że tendencje konwergencyjne w Europie są oparte na silnych podstawach 

i będą w dalszym ciągu występować, chociaż przyszłe tempo zbieżności 

może być nieco niższe i bardziej podatne na krótkookresowe fluktuacje. 

Analiza przeprowadzona przez Iancu (2009) potwierdziła 

występowanie konwergencji σ wśród krajów UE25 w latach 1995-2006, 

a także wyraźną zbieżność σ wśród 10 nowych członków UE. Szeles 

i Marinescu (2010) potwierdzili występowanie absolutnej i warunkowej 
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konwergencji typu β w 10 krajach EŚW w okresie 1998-2009 za pomocą 

równań regresji szacowanych przy użyciu różnych metod 

ekonometrycznych. Marelli i Signorelli (2010) analizowali konwergencję 

nominalną i realną krajów UE27 w wielu wymiarach, wykazując istnienie 

zbieżności absolutnej i warunkowej typu β w latach 1992-2006 i 1998-2006. 

Dla 10 krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r., Halmai i Vásáry 

(2010) oszacowali tempo zbliżania się do średniego poziomu PKB 

per capita w UE, liczonego według PSN. Przeciętna stopa doganiania 

wyniosła 1,56 % w latach 1991-2008, przy czym Słowenia, Estonia, 

Słowacja i Czechy osiągnęły szybsze niż średnie tempo zbieżności. 

Konwergencja Polski przebiegała w tempie zbliżonym do średniej, zaś 

Łotwa, Litwa i Węgry uzyskały wyniki poniżej średniej. Autorzy dokonali 

także projekcji domykania luki dochodowej. W jednym ze scenariuszy 

szacują, że Polska w 2035 r. osiągnie 74 % średniego poziomu PKB 

per capita krajów UE27, ale do 2050 r. wskaźnik ten może się zmniejszyć 

do 66 %.  

Tatomir i Alexe (2011) analizowali konwergencję 10 krajów EŚW 

do strefy euro przy użyciu własnego wskaźnika, który uwzględnia z wagą 

25 % zbieżność poziomów PKB per capita. Z badania tego wynika, 

że największe postępy w konwergencji w okresie 2000-2010 osiągnęła 

Słowacja, ale wszystkie pozostałe kraje EŚW także zbliżyły się do strefy 

euro. Duro (2012) oszacował, że współczynnik konwergencji absolutnej 

typu β 16 krajów Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej (10 nowych 

członków UE i 6 krajów bałkańskich) w latach 2000-2010 wyniósł około 

2 %.  

Niebuhr i Schlitte (2009) badali wpływ rozszerzenia Unii 

na konwergencję krajów i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem 

procesu doganiania Europy Zachodniej przez nowe kraje członkowskie UE. 

Autorzy doszli do wniosku, że w latach 1995-2004 nowe kraje 

członkowskie UE wykazywały silną zbieżność do Europy Zachodniej. 

Obliczenia prowadzone przy użyciu zaawansowanych procedur 

ekonometrycznych potwierdziły występowanie zbieżności obszaru EŚW 

do UE15 niezależnie od sposobu szacowania równania regresji: 

współczynniki β wyniosły od 0,4 % do 1,92 %.  

Czasonis i Quinn (2012) przedstawili szeroką analizę konwergencji 

dochodowej w Europie (kraje UE27 wraz z Islandią i Norwegią) w latach 

1971-2007, odrębnie badająć zbieżność w różnych grupach i podokresach. 

Punktem odniesienia była luka dochodowa względem Niemiec lub 

w stosunku do 12 krajów strefy euro. Konwergencję warunkową 

analizowano z uwzględnieniem różnych zmiennych kontrolnych. Wyniki 
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sugerują, że 10 nowych krajów członkowskich UE wykazuje konwergencję 

w tej relacji we wszystkich szacowanych równaniach regresji w okresie 

1993-2007 oraz 1999-2007. Chociaż wyniki badania nie potwierdziły, 

iż samo wstąpienie do UE przyspieszyło konwergencję krajów EŚW, 

to jednak można sądzić, iż reformy strukturalne podejmowane od początku 

lat 1990-tych i mające na celu uzyskanie członkostwa w Unii były 

czynnikiem sprzyjającym zbieżności. 

Alexe (2012) zbadała wpływ kryzysu globalnego na szybkość realnej 

konwergencji 10 nowych krajów członkowskich UE ze strefą euro, 

pokazując że kryzys spowolnił procesy doganiania w Europie. Jedynie 

Polska i Słowacja poprawiły stopień konwergencji ze strefą euro pod 

względem wyrównywania poziomów PKB per capita. Bułgaria nie zmieniła 

swojej ścieżki zbieżności, pozostając najbardziej w tyle pod względem 

poziomu dochodu, zaś w przypadku pozostałych krajów EŚW można 

zauważyć tendencje dywergencyjne wobec strefy euro. 

W literaturze pojawia się coraz więcej badań na temat realnej 

konwergencji w Europie, które uwzględniają wyrównywanie poziomów 

dochodu na szczeblu regionalnym. Wynika to częściowo z tego, 

że w ostatnich latach nastąpił rozwój metod ilościowych z zakresu 

ekonometrii przestrzennej, które można wykorzystać do badania zbieżności 

dochodów. 

Ramajo i in. (2008), wykorzystując procedury z zakresu ekonometrii 

przestrzennej, oszacowali tempa zbieżności regionów Europy Zachodniej 

(UE12) na poziomie 5,3 % dla krajów, które korzystały ze środków 

pomocowych płynących z Unii, oraz 3,3 % dla pozostałych krajów. Wyniki 

te – w przełożeniu na kraje EŚW – sugerują możliwość szybkiej 

konwergencji państw tego obszaru z Europą Zachodnią. Azomahou i in. 

(2011), badając konwergencję regionów 20 krajów UE w latach 1998-2007, 

doszli do wniosku, iż zbieżność poziomów dochodu jest nieliniowa: 

najbiedniejsze regiony, przede wszystkim spośród krajów EŚW, wykazują 

dywergencję, regiony o średnim poziomie dochodów potwierdzają 

konwergencję, zaś w przypadku regionów wysoko rozwiniętych nie można 

potwierdzić występowania konwergencji lub dywergencji. 

W przeglądzie tym pomijamy analizy dotyczące wyłącznie 

wewnętrznej konwergencji w obrębie grupy krajów EŚW lub szerzej 

ujętych grup krajów posocjalistycznych. 

Z prac polskich autorów poświęconych problematyce konwergencji 

między Polską i innymi krajami EŚW a Europą Zachodnią – oprócz naszych 

własnych badań – warto wymienić prace Siwińskiego (2007, 2009), który 

dokonał estymacji okresu niezbędnego do zmniejszenia o połowę luki 
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dochodowej między krajami EŚW a Europą Zachodnią, biorąc za podstawę 

poziom dochodów w 2004 r. i tempo wzrostu z okresu 1995-2004. Liczba 

lat niezbędnych do zmniejszenia tylko o połowę dystansu dzielącego 

te kraje od poziomu dochodów w Europie Zachodniej okazała się 

niewiarygodnie duża dla Czech i Słowenii (79 i 37 lat), a nadzwyczaj mała 

dla krajów bałtyckich (12-15 lat). Dla Polski okres ten miałby wynieść 30 

lat. Wyniki tych obliczeń są nieporównywalne z wynikami naszych analiz, 

ponieważ autor w swym algorytmie konwergencji brał pod uwagę tylko 

różnicę temp wzrostu, pomijając wyjściowy poziom dochodów, i podał 

jedynie czas potrzebny do zmniejszenia o połowę istniejącej luki 

dochodowej bez względu na to, jak duża jest ta luka.  

Soszyńska (2008), która analizowała procesy konwergencji w 25 

krajach Unii Europejskiej w okresie 1996-2005, stwierdziła występowanie 

w tej grupie warunkowej konwergencji β, ale nie badała oddzielnie 

konwergencji między krajami EŚW a Europą Zachodnią. Z kolei książka 

Malagi (2004), poświęcona w całości problemowi konwergencji 

analizowanej z wykorzystaniem zagregowanych modeli wzrostu, dotyczyła 

krajów OECD i jej wyniki nie mają bezpośredniego odniesienia do kierunku 

konwergencji badanego w naszych analizach. 

W artykule opisującym dynamikę konwergencji Polski do Unii 

Europejskiej Growiec (2005) przedstawił wnioski wynikające z innych 

badań empirycznych na ten temat. Zdaniem autora, z uwagi na krótkość 

szeregów czasowych dla Polski (oraz obecność różnych szoków), nie można 

dokonać bezpośredniej empirycznej weryfikacji hipotezy konwergencji. 

Wolszczak-Derlacz (2009) analizowała konwergencję warunkową 27 

krajów UE w latach 1990-2007, uwzględniając różne zmienne kontrolne. 

Oszacowane tempo konwergencji wyniosło 3,2 % rocznie. Jednak gdy 

zostanie ono uwarunkowane stopą migracji netto, tempo konwergencji 

wyraźnie spada; oznacza to, że migracja ludności wewnątrz Unii jest 

ważnym źródłem konwergencji. 

Batóg (2010), w książce poświęconej analizie wyrównywania 

poziomu dochodów w UE, stosuje wiele różnych (w tym także bardzo 

zaawansowanych) metod ekonometrycznych do weryfikacji kilku rodzajów 

zbieżności: oprócz standardowych miar zbieżności β i σ bada także mniej 

znaną zbieżność typu γ, która oznacza, iż biedniejsze kraje wspinają się 

na wyższą pozycję w rankingu zamożności. Wykorzystując obszerne 

badania empiryczne, autor pozytywnie zweryfikował hipotezę 

o występowaniu konwergencji w krajach UE, stwierdzając jednak, że proces 

zmniejszania dystansu rozwojowego będzie trwał jeszcze wiele lat. 

Stawicka (2012) przedstawiła kilka wariantów prognoz domykania 
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luki dochodowej między Polską a całym obszarem UE27. W najbardziej 

prawdopodobnym wariancie Polska osiągnie średni poziom PKB per capita 

krajów UE-27 w 2032 r.; wymaga to jednak, aby nasz kraj rozwijał się 

w tempie 3,9 %, a UE27 w tempie ponad dwukrotnie niższym, 1,7 %. 

W bardziej pesymistycznym wariancie, zakładającym tempa wzrostu 

gospodarczego Polski i UE27 wynoszące odpowiednio: 3,0 % i 1,3 % 

rocznie, Polska osiągnie średni poziom dochodów per capita w krajach 

UE27 w 2039 r., zaś w wariancie optymistycznym – przy stopach wzrostu 

PKB równych odpowiednio: 4,4 % i 1,2 % – może to nastąpić w 2025 r.  

Adamczyk-Łojewska (2010) przedstawiła obecny stan wiedzy 

na temat konwergencji krajów i regionów UE, cytując różne badania 

i przedstawiając dane empiryczne dla Polski. W innym artykule (2011) 

autorka badała zróżnicowanie tempa wzrostu gospodarczego i poziomu 

dochodów krajów i regionów UE, w tym Polski, starając się odpowiedzieć 

na pytanie, czy zróżnicowanie poziomów dochodu w długim okresie 

zmniejsza się i występuje tendencja do konwergencji, czy też mamy 

do czynienia z dywergencją.  

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o możliwości pojawienia 

się dywergencji w Europie (zarówno na szczeblu krajowym, jak 

i regionalnym). Na przykład Mucha (2012) sugeruje, że dla niektórych 

krajów strefy euro posiadanie wspólnej waluty może być źródłem wielu 

problemów i pojawienia się dywergencji gospodarczej w stosunku 

do pozostałych członków Unii Gospodarczej i Walutowej.  

Nasze własne badania nad konwergencją krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej z Europą Zachodnią są prowadzone systematycznie 

od 2003 r. Obok tendencji do wyrównywania poziomów dochodu badana 

była także synchronizacja wahań cyklicznych. Wyniki tych badań były 

początkowo (w latach 2004-2007) publikowane w dorocznych raportach 

o transformacji, przedstawianych na Forum Ekonomicznym w Krynicy, 

a następnie (od 2006 r.) w corocznych raportach o konkurencyjności 

gospodarki polskiej, wydawanych przez Instytut Gospodarki Światowej 

SGH. Kilkanaście artykułów na ten temat zostało również opublikowanych 

w książkowych publikacjach zbiorowych oraz w czasopismach naukowych, 

krajowych i zagranicznych. Wyniki naszych badań były też wielokrotnie 

przedstawiane na różnych konferencjach naukowych. W sprawach 

wyrównywania poziomu dochodów między Polską i Europą Zachodnią 

zabieraliśmy również kilkakrotnie głos na łamach prasy. Wykaz 

najważniejszych naszych publikacji z tego zakresu (z pominięciem pozycji 

seryjnych aktualizowanych później) znajduje się na końcu opracowania. 

Nasze badania wykazały umiarkowaną tendencję do wyrównywania 
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poziomów dochodu w obrębie całej Unii Europejskiej i znacznie bardziej 

wyraźną tendencję do zbliżania się gospodarek nowych i starych członków 

UE, tzn. do wyrównywania poziomów dochodu między krajami EŚW 

i krajami Europy Zachodniej. Tendencja ta, wynikająca z szybszego, 

ogólnie biorąc, wzrostu krajów EŚW, jest widoczna mniej więcej od 1994 

r., tzn. od czasu, gdy kraje tego regionu wyszły z głębokiego kryzysu 

związanego z transformacją systemu gospodarczego oraz zmianą kierunku 

zewnętrznych powiązań gospodarczych i zaczęły się rozwijać w tempie 

szybszym niż kraje Europy Zachodniej. Uległa ona wyraźnemu 

wzmocnieniu po 2000 r., tzn. w okresie zacieśniających się powiązań 

gospodarczych między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią 

w związku z zamierzonym, a następnie dokonanym wejściem tych krajów 

do Unii Europejskiej.  

Nasze analizy potwierdziły również pozytywny wpływ integracji 

na proces konwergencji w odniesieniu do tej grupy krajów. Pozytywny 

wpływ integracji na przebieg konwergencji realizował się przede wszystkim 

poprzez ożywioną wymianę handlową, dopływ kapitałów zagranicznych, 

transfer nowoczesnej technologii i organizacji oraz pomoc finansową 

z funduszy Unii Europejskiej. Znalazło to wyraz w wyraźnym 

przyspieszeniu wzrostu gospodarczego krajów EŚW w okresie 

poprzedzającym ich wstąpienie do UE i przez kilka lat po tym. Światowy 

kryzys gospodarczy i perturbacje finansowe w strefie euro doprowadziły 

do spowolnienia w ostatnich latach wzrostu gospodarczego we wszystkich 

krajach EŚW, a w większości z nich do dość głębokiej recesji, 

co zahamowało również proces konwergencji. Niemniej jednak w skali 

całego okresu od 1994 r. do 2010 r. tendencja do konwergencji między 

krajami EŚW i Europą Zachodnią jest wyraźnie widoczna.  

Wszystkie nasze wcześniejsze badania potwierdziły występowanie 

tendencji do wyrównywania poziomu dochodów między krajami UE10 

i UE15, zwłaszcza w okresie po rozszerzeniu Unii. Tendencja ta jest 

widoczna zarówno w wartościach parametrów β i σ (będących 

podstawowymi miarami konwergencji)
2
, jak i w kształtowaniu się 

rzeczywistej relacji poziomu dochodów, mierzącej rozmiary luki 

dochodowej. 

W jednej z ostatnich prac na ten temat Rapacki i Próchniak (2010) 

analizowali konwergencję absolutną typu β oraz konwergencję typu 

                                                   
2
 W równaniu regresji opisującym zależność między poziomem PKB per capita i tempem 

wzrostu gospodarczego parametr β wyraża tempo zbliżania się do hipotetycznego, wspólnego 

stanu równowagi, a odchylenie standardowe σ pozwala zmierzyć rzeczywiste różnice 

w poziomie dochodów i określić kierunek ich zmian. 
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σ w Unii Europejskiej w latach 1996-2007, ze szczególnym uwzględnieniem 

zbieżności krajów UE10 do UE15. Wyniki potwierdziły występowanie 

zjawiska zbieżności zarówno w całym okresie, jak i krótszych podokresach. 

W latach 1996-2007 współczynnik zbieżności β wyniósł 2,87 % w analizie 

25 krajów UE oraz 2,88 % w analizie dwóch grup krajów, obejmujących 

obszar UE10 i UE15. Wyniki dla krótszych podokresów wskazują 

na wyraźne przyspieszenie tempa konwergencji w okresie bliskim 

terminowi rozszerzenia Unii. Mianowicie, współczynniki β wzrastają z 0,81 

% w latach 1996-2001 do 4,18 % w latach 2001-2007 w analizie 25 krajów 

UE oraz z 0,72 % do 4,68 % w analizie dwóch regionów obejmujących 

obszar UE10 i UE15. Ponadto kraje UE-25, zarówno analizowane 

oddzielnie, jak i w podziale na dwie podgrupy, wykazywały zbieżność 

σ w całym badanym okresie oraz w dwóch krótszych podokresach. 

W innym artykule Rapacki i Próchniak (2012) analizowali 

konwergencję absolutną typu β wewnątrz grupy EŚW10 w latach 

1993-2007. Badanie potwierdziło występowanie zbieżności, a współczynnik 

β wyniósł 2,64 %. Autorzy badali także konwergencję warunkową typu 

β w grupie 38 krajów świata, do której kraje EŚW10 zostały włączone wraz 

z innymi 28 gospodarkami „wschodzącymi”. Zbieżność warunkowa była 

testowana względem kilku zmiennych kontrolnych. Większość 

estymowanych równań regresji potwierdziło występowanie zbieżności 

warunkowej ze współczynnikami β na poziomie 1-1,5 %. 

W ostatniej analizie przeprowadzonej przez Matkowskiego 

i Próchniaka (2012) zbadana została zbieżność poziomów dochodu 

w krajach UE10 w stosunku do krajów UE15. Analizą objęto okres 

1993-2011, z wyodrębnieniem dwóch podokresów przedzielonych cezurą 

rozszerzenia Unii. Linia regresji pokazująca zależność między tempem 

wzrostu PKB per capita i wyjściowym poziomem tego wskaźnika, 

wyznaczona dla całej UE-25 (bez Malty i Cypru) oraz dla tych dwóch 

obszarów, ma nachylenie ujemne, a współczynnik β, wynoszący 

odpowiednio: 1,93 % i 2,83 %, wskazuje na istnienie słabej tendencji 

do konwergencji. Po wyodrębnieniu dwu podokresów okazuje się, że tempo 

konwergencji wyraźnie wzrosło po wstąpieniu nowych krajów do Unii. 

Wartość współczynnika β wskazuje, że przy utrzymaniu dotychczasowej 

dynamiki wzrostu gospodarczego z okresu 1993-2011 kraje rozszerzonej 

Unii potrzebowałyby od 24 do 36 lat dla zmniejszenia o połowę odległości 

dzielącej je od hipotetycznego stanu równowagi długookresowej. Badanie to 

potwierdziło również występowanie w rozszerzonej UE i między dwoma jej 

regionami konwergencji σ. Zróżnicowanie dochodów, mierzone 

odchyleniem standardowym logarytmów PKB per capita, wykazywało 
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tendencję malejącą, najbardziej widoczną w drugiej połowie analizowanego 

okresu, a ściślej w latach 2000-2008. W okresie kryzysu gospodarczego 

w latach 2008-2009, na skutek różnej skali recesji w poszczególnych 

krajach, różnice dochodowe wśród krajów UE-25 wzrosły. 

Większość naszych wcześniejszych prac poświęconych problematyce 

konwergencji zawierała również prognozy dalszego przebiegu tego procesu, 

określające liczbę lat potrzebnych do osiągnięcia przez poszczególne kraje 

EŚW przeciętnego poziomu dochodów w 15 krajach Europy Zachodniej, 

stanowiących „trzon” Unii Europejskiej i reprezentujących głównie strefę 

euro. Prognozy te były sporządzane według różnych scenariuszy, opartych 

na ekstrapolacji dotychczasowych trendów PKB per capita lub 

na określonych założeniach co do dalszego tempa wzrostu PKB oraz 

przewidywanych zmian liczby ludności, z uwzględnieniem dostępnych 

średnio- i długookresowych prognoz ekonomicznych i demograficznych.  

Rapacki i Próchniak (2010) w cytowanym wyżej artykule dokonali 

prognozy zamykania luki dochodowej między krajami EŚW a obszarem 

UE15 w dwóch wariantach. Wariant optymistyczny uwzględniał prostą 

ekstrapolację stóp wzrostu PKB per capita z lat 1996-2007, zaś wariant 

pesymistyczny i zapewne bardziej prawdopodobny zakładał ich 

ekstrapolację z okresu 1996-2010. Zgodnie z tą projekcją, licząc od 2007 r., 

poszczególne kraje EŚW10 potrzebowałyby od 8 do 37 lat (wariant 

optymistyczny) bądź od 13 do 39 lat (wariant bardziej prawdopodobny) 

na całkowite zamknięcie luki dochodowej względem obszaru UE15. Dla 

Polski, która jako jedyny kraj UE nie doświadczyła recesji w latach 

2008-2009, ten drugi wariant, przewidujący zamknięcie luki dochodowej 

w ciągu 26 lat, jest nawet lepszy od pierwszego, w którym zamknięcie luki 

– licząc od 2007 r. – nastąpiłoby za 31 lat. Długość tych okresów była 

określana przy przyjęciu za podstawę wyjściowej relacji PKB per capita 

liczonej według parytetów siły nabywczej walut (PSN). 

Matkowski i Próchniak (2012) w przeprowadzonej niedawno analizie 

przedstawili prognozę zamykania przez kraje EŚW luki dochodowej 

względem krajów UE15 opartą na dwóch scenariuszach dalszego rozwoju. 

W pierwszym scenariuszu (ekstrapolacyjnym) założono, że poszczególne 

kraje UE10 i grupa UE15 jako całość utrzymają w przyszłości 

średnioroczne tempa wzrostu notowane w okresie 1994-2010. W drugim 

scenariuszu (analitycznym) przyjęto, że w latach 2011-2013 kraje UE10 

i grupa UE15 jako całość będą rozwijały się zgodnie z krótkoterminową 

prognozą Komisji Europejskiej, a poczynając od 2016 r. zgodnie 

ze średnioterminową prognozą MFW na 2015 r. (z niewielką poprawką dla 

Słowenii). Założone w ten sposób przyszłe tempa wzrostu PKB zostały 
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przeliczone na tempa wzrostu PKB per capita przy uwzględnieniu prognozy 

demograficznej do 2060 r. podanej przez Eurostat. W analizie tej obliczenia 

okresu niezbędnego do zamknięcia luki dochodowej, tzn. do osiągnięcia 

poziomu PKB per capita równego średniemu poziomowi w UE15, 

wykonane zostały w dwóch wersjach kalkulacyjnych dotyczących estymacji 

wyjściowej luki dochodowej. W pierwszej wersji lukę dochodową istniejącą 

w 2010 r. zmierzono względnym poziomem PKB per capita liczonym 

według parytetu siły nabywczej (PSN), w drugiej zaś według bieżących 

kursów walutowych (BKW)
3
. Oczywiście, wyjściowa luka dochodowa 

mierzona według BKW jest dla wszystkich krajów EŚW dużo większa niż 

luka mierzona według PSN (w przypadku Polski wskaźnik względnego 

poziomu PKB per capita w stosunku do UE15 w 2010 r. liczony według 

PSN wynosi 57, a według BKW – tylko 33). Odpowiednio, okres niezbędny 

do osiągnięcia średniego poziomu PKB per capita UE15 w rachunku 

prowadzonym według PSN jest znacznie krótszy niż w rachunku 

prowadzonym według BKW (np. dla Polski, w pierwszym scenariuszu 

omawianej prognozy, okres ten wyniósł odpowiednio: 19 i 37 lat). 

Nieco wcześniej Matkowski (2010a), w pracy zbiorowej poświęconej 

ocenie perspektyw wzrostu gospodarczego Polski do 2020 r., przedstawił 

kilka wariantów prognozy zamykania przez Polskę i inne kraje EŚW luki 

dochodowej względem Europy Zachodniej. W pierwszym wariancie, 

będącym prostą ekstrapolacją trendu wzrostu PKB per capita z okresu 

1994-2010, czas potrzebny do osiągnięcia przez Polskę średniego poziomu 

PKB per capita w UE15, przy przyjęciu za podstawę wyjściowej luki 

dochodowej w 2010 r. liczonej według PSN, został oszacowany na 20 lat, 

a w alternatywnym rachunku prowadzonym według BKW okres ten wyniósł 

34 lata. W innych wariantach, opartych na krótko- i średnioterminowych 

prognozach wzrostu PKB opracowanych przez Komisję Europejską i MFW 

oraz na określonych założeniach co do dalszego tempa wzrostu, 

z uwzględnieniem długookresowej prognozy demograficznej, pozwalającej 

przeliczyć dynamikę PKB ogółem na dynamikę PKB per capita, okres 

niezbędny do likwidacji przez Polskę luki dochodowej w stosunku 

do UE15, liczony według PSN, wyniósł odpowiednio: 20 i 24 lata, a według 

BKW: 34 i 40 lat. Dla Polski rozważane też były jeszcze inne warianty 

                                                   
3
 Mimo że podobne kalkulacje są przeprowadzane zazwyczaj jedynie w odniesieniu 

do PKB per capita liczonego według PSN, w większości naszych analiz braliśmy pod 

uwagę również alternatywną estymację wyjściowej luki dochodowej, liczoną według 

BKW, ponieważ nie jest wykluczone, że szacunki PKB per capita według PSN dla krajów 

UE10, podawane przez Eurostat, mogą być zawyżone. Wyjaśnimy to szerzej w dalszej 

części opracowania. 
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prognozy, w tym wariant ekstrapolujący tempa wzrostu PKB z okresu 

2000-2010 oraz bardziej ostrożne wersje prognozy analitycznej, zakładające 

niższe przyszłe tempo wzrostu. We wszystkich rozważanych wariantach 

okres niezbędny do zamknięcia przez Polskę luki dochodowej względem 

UE15, liczony od 2010 r., w kalkulacjach prowadzonych według PSN 

wyniósł 20-30 lat, a w kalkulacjach według BKW – 34-56 lat (licząc 

od 2010 r.). 

Pomijamy w tym omówieniu kilka ostatnich prac Próchniaka na temat 

wewnętrznej konwergencji dochodowej w grupach UE10, UE15 i UE27 

oraz w skali globalnej, napisanych wspólnie z innymi autorami (Vojinović 

i in., 2009; Próchniak i Witkowski, 2012 i 2013), gdyż nie dotyczą one 

bezpośrednio konwergencji między EŚW i Europą Zachodnią. Zawierają 

natomiast ciekawe ustalenia dotyczące procesów konwergencji w obrębie 

różnych grup krajów, poczynione przy użyciu zaawansowanych metod 

ekonometrycznych. 

Podsumowując, wszystkie nasze dotychczasowe prognozy 

konwergencji, oparte na ekstrapolacji dotychczasowych trendów wzrostu 

gospodarczego lub na przyjęciu określonych, dających się uzasadnić 

założeń co do dalszego tempa wzrostu PKB, wskazują, że w rachunku 

prowadzonym według PSN okres niezbędny do likwidacji przez 

poszczególne kraje EŚW luki dochodowej względem Europy Zachodniej 

(liczony od 2010 r.) wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, nawet przy 

najbardziej optymistycznych założeniach co do przyszłego tempa wzrostu. 

W najlepszej sytuacji pod tym względem wydają się być: Słowenia, 

Słowacja i Estonia, które mogą osiągnąć średni poziom PKB per capita 

istniejący w Europie Zachodniej w ciągu 15-20 lat, a w najgorszej sytuacji – 

Bułgaria i Rumunia, które potrzebują do tego przynajmniej 30-50 lat. Polska 

– według tych prognoz – do osiągnięcia średniego poziomu dochodów 

w Europie Zachodniej potrzebuje 20-30 lat. Szacunkowe okresy 

„doganiania” stają się znacznie dłuższe (dla niektórych krajów nawet 2-3 

razy dłuższe), jeżeli rozmiary wyjściowej luki dochodowej są liczone 

według BKW. 

3. Założenia i metoda prognozy 

3.1. Perspektywy konwergencji 

Tendencja do konwergencji gospodarczej krajów EŚW z Europą 

Zachodnią, która wystąpiła w ostatnich 10-20 latach, nie jest oczywiście 

z góry zagwarantowana na przyszłość. Z faktu, że gospodarka polska – 

podobnie jak gospodarki pozostałych krajów EŚW – rozwijała się dotąd, 

ogólnie biorąc, szybciej niż większość gospodarek Europy Zachodniej 
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i w konsekwencji zmniejszyła dystans dzielący ją od wyżej rozwiniętych 

krajów Unii Europejskiej, nie wynika bynajmniej, że tendencja ta utrzyma 

się także w przyszłości. Zjawisko konwergencji gospodarczej krajów słabiej 

rozwiniętych z krajami wyżej rozwiniętymi i wyrównywania poziomów 

rozwoju w integrujących się grupach krajów – stymulowane przez wspólną 

politykę integracyjną, wspartą pomocą finansową i przepływem czynników 

produkcji oraz technologii – daje się oczywiście wyjaśnić na gruncie teorii 

ekonomii, lecz w żadnym razie nie jest obiektywnym prawem 

ekonomicznym. Możliwość wyrównywania wzwyż poziomów rozwoju jest 

wielką szansą dla krajów słabiej rozwiniętych, lecz jej urzeczywistnienie 

wymaga dużego wysiłku. 

Nasze wcześniejsze analizy trendów i czynników wzrostu 

gospodarczego w krajach EŚW (np. Matkowski, 2010a) wskazują, iż kraje 

te są w stanie zachować przewagę nad głównymi krajami Europy 

Zachodniej pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego przynajmniej 

w obecnym dziesięcioleciu, choć przewaga ta nie będzie zapewne tak duża 

jak dotąd. Kraje te posiadają bowiem duże zasoby nie w pełni 

wykorzystanego kapitału fizycznego i ludzkiego oraz duże możliwości 

dalszego wzrostu wydajności pracy poprzez szersze zastosowanie 

nowoczesnych technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych. Dysponują 

przy tym znacznymi rezerwami dobrze wykształconej i względnie taniej siły 

roboczej oraz znacznymi zasobami ziemi i surowców, które powinny 

przyciągać nadal krajowe i zagraniczne inwestycje. Wykorzystując lepiej 

posiadane zasoby i tworząc nowe, kraje te mogą utrzymać w obecnej 

dekadzie przewagę nad Europą Zachodnią pod względem dynamiki wzrostu 

gospodarczego, choć niekoniecznie tak znaczną jak w minionym 

dziesięcioleciu. Jednak faktyczne tempo wzrostu produkcji w krajach EŚW 

będzie limitowane chłonnością rynków eksportowych, zwłaszcza w Europie 

Zachodniej, oraz konkurencyjnością wytwarzanych wyrobów. Dlatego 

prognozy wzrostu gospodarczego krajów EŚW – przynajmniej 

średnioterminowe – nie mogą być wyprowadzane jedynie z analizy 

czynników podażowych, określających dynamikę potencjalnej produkcji, 

lecz muszą uwzględniać ograniczenia popytowe oraz rosnącą konkurencję 

zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. 

W szczególności, prognozy te muszą uwzględniać ograniczenia wynikające 
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z niskiej dynamiki wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej.
4
 

W dłuższym okresie utrzymanie przez kraje EŚW przewagi nad 

krajami Europy Zachodniej pod względem dynamiki wzrostu 

gospodarczego będzie jednak coraz trudniejsze. Po pierwsze, ujawnią się 

bariery podażowe wynikające z niedostatecznej akumulacji, słabnącego 

dopływu zagranicznych inwestycji oraz odpływu najbardziej wartościowej 

części siły roboczej (ludzi młodych i wykwalifikowanych). Po drugie, 

strumień funduszy pomocowych płynących z Unii Europejskiej, który 

stymulował dotąd wzrost gospodarczy w tej grupie krajów, zacznie 

niebawem słabnąć, a na dłuższą metę może przekształcić się w odpływ 

finansowy netto. Po trzecie, poważnym ograniczeniem wzrostu od strony 

popytowej – zwłaszcza dla krajów małych i najbardziej otwartych – będzie 

słaba, ogólnie biorąc, dynamika produkcji i popytu na rynkach Europy 

Zachodniej oraz trwające nadal perturbacje finansowe w strefie euro. 

Po czwarte i najważniejsze, w obecnym dwudziestoleciu i w dalszej 

perspektywie z rosnącą ostrością ujawnią się demograficzne bariery wzrostu 

gospodarczego w postaci zmniejszającego się przyrostu naturalnego, spadku 

ogólnej liczby ludności i postępującego procesu starzenia się ludności.  

Te niekorzystne zmiany demograficzne wystąpią w zasadzie w całej 

Europie, lecz będą one najbardziej intensywne w niektórych krajach EŚW 

i wzmacniane poprzez odpływ młodych ludzi w wieku produkcyjnym. 

Właśnie ograniczenia wzrostu gospodarczego wynikające z niekorzystnych 

zmian demograficznych mogą okazać się największym zagrożeniem dla 

dalszego rozwoju krajów tego regionu oraz czynnikiem, który może 

zahamować tendencję do konwergencji, a nawet doprowadzić do jej 

odwrócenia. Taką właśnie ewentualność ukazuje ostrzegawczy wariant 

naszej prognozy dotyczącej dalszego przebiegu konwergencji między 

krajami EŚW a krajami Europy Zachodniej, oparty na długookresowej 

prognozie wzrostu gospodarczego krajów Unii Europejskiej do 2060 r. 

Prognoza ta, przedstawiona w najnowszym raporcie Komisji Europejskiej 

(2012), została oparta na gruntownej analizie zmian demograficznych, 

a zwłaszcza procesów starzenia się ludności oraz spadku ogólnej liczby 

ludności w wielu krajach Unii Europejskiej. 

 

                                                   
4
 Mimo że nasza analiza koncentruje się na przyszłych trendach wzrostu gospodarczego 

w krajach EŚW i w krajach Europy Zachodniej, nie ulega wątpliwości, iż perspektywy 

wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej będą w dużym stopniu zależne 

od dalszego rozwoju gospodarki światowej, a w szczególności od kształtowania się 

koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz w Chinach i innych 

dynamicznie rozwijających się krajach Azji. 
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3.2. Metoda prognozy 

W niniejszym opracowaniu, nawiązując do naszych wcześniejszych 

badań, przedstawiamy nową, symulacyjną prognozę zamykania luki 

dochodowej między krajami Europy Środkowo-Wschodniej (UE10) 

i krajami Europy Zachodniej (UE15).
5
 Obliczymy, ile lat musi upłynąć 

(począwszy od 2010 r.), aby poszczególne kraje UE10 – przy utrzymaniu 

przewagi w dynamice wzrostu gospodarczego – osiągnęły poziom PKB 

per capita równy przeciętnemu poziomowi w UE15. W przypadku 

przerwania lub odwrócenia tendencji konwergencyjnych w okresie objętym 

prognozą określony zostanie punkt zwrotny oraz rozmiary minimalnej luki 

dochodowej w tym punkcie (maksymalny wskaźnik relatywnego poziomu 

dochodu). 

Punktem wyjścia naszych prognoz dalszego przebiegu konwergencji 

(lub dywergencji) jest szacunek wyjściowej luki dochodowej między 

krajami UE10 i grupą UE15, mierzonej relacją PKB per capita, oraz 

zakładane tempa wzrostu PKB (lub PKB per capita) w okresie objętym 

prognozą. W tym badaniu za podstawę przyjmujemy lukę dochodową 

istniejącą w 2010 r., mierzoną relacją PKB per capita, liczonego według 

siły nabywczej walut. Podawane okresy wymagane do zamknięcia luki 

dochodowej liczone są od tego wyjściowego punktu czasowego. 

Przy obliczaniu długości okresu niezbędnego do likwidacji luki 

dochodowej korzystamy z następującego wzoru: 

 

                 ,    (1) 

 

gdzie: 

X – wyjściowy poziom PKB per capita w kraju UE10 (mierzony 

w stosunku do średniej dla UE15=100), 

g – zakładane średnioroczne tempo wzrostu PKB per capita kraju 

UE10, 

h – zakładane średnioroczne tempo wzrostu PKB per capita obszaru 

UE15, 

t – liczba lat niezbędnych do osiągnięcia przez dany kraj UE10 

                                                   
5
 Wszelkie długookresowe prognozy procesów konwergencji – wybiegające w daleką 

przyszłość, niekiedy na kilkadziesiąt lat – mają z natury rzeczy charakter warunkowy, 

tzn. opierają się na określonych założeniach dotyczących przyszłego tempa wzrostu. 

Prognozy te nie pretendują do orzekania, jak rzeczywiście będzie, lecz pokazują, jak być 

może (o ile spełnią się założenia przyjęte za ich podstawę). W odniesieniu do tego typu 

prognoz właściwą nazwą jest określenie: „prognoza warunkowa” lub „prognoza 

symulacyjna”. 



82  Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki 

 

średniego poziomu PKB per capita obszaru UE15. 

Celem obliczeń jest znalezienie wartości zmiennej t, zgodnie 

ze wzorem: 

  
             

               
.    (2) 

 

W scenariuszach zakładających określone przyszłe tempo wzrostu 

PKB ogółem wzór ten jest stosowany po odpowiednim przekształceniu, 

z uwzględnieniem przewidywanego tempa wzrostu liczby ludności, w celu 

uzyskania wynikającego z tego tempa wzrostu PKB per capita. 

Należy zauważyć, że zgodnie z algorytmem konwergencji szybkość 

procesu „doganiania” oraz długość okresu niezbędnego do wyrównania 

poziomu dochodów zależy od relacji tempa wzrostu jednej i drugiej grupy 

krajów, ale zależność ta nie jest wprost proporcjonalna. Gdyby np. tempo 

wzrostu obydwu grup krajów zmalało w przyszłości o połowę w stosunku 

do dotychczasowych trendów, to okres niezbędny do wyrównania poziomu 

dochodów uległby znacznemu wydłużeniu. W celu przyspieszenia 

konwergencji nie wystarczy zatem przyspieszenie wzrostu gospodarczego 

w krajach słabiej rozwiniętych. Konieczne jest zwiększenie relacji między 

tempami wzrostu obydwu grup krajów.  

Bardzo ważną kwestią związaną z międzynarodowymi porównaniami 

poziomu dochodów jest problem doboru właściwych przeliczników walut. 

Międzynarodowe porównania dochodu narodowego (lub PKB) 

przypadającego na 1 mieszkańca są dokonywane zazwyczaj 

z uwzględnieniem siły nabywczej walut i istniejących różnic cen, 

tzn. według parytetów siły nabywczej (PSN). Dla krajów Unii Europejskiej 

coroczne szacunki PKB i PKB per capita według PSN (wyrażone w euro) 

podaje Eurostat. Nie ma oczywiście pewności, czy szacunki te są w pełni 

adekwatne. Wielu ekonomistów jest zdania, że parytety siły nabywczej 

walut, przyjmowane w porównaniach międzynarodowych (szacowane przez 

Bank Światowy, MFW i Eurostat), zawyżają wielkość dochodu narodowego 

i dochodu per capita dla niektórych krajów słabiej rozwiniętych, w tym 

krajów EŚW.  

Problem adekwatności przeliczników walut stosowanych 

w międzynarodowych porównaniach dochodu narodowego ma zasadnicze 

znaczenie w badaniach nad konwergencją. Można się dziwić, że autorzy 

dokonujący takich porównań przechodzą przeważnie nad tą kwestią 

do porządku dziennego, przyjmując bez zastrzeżeń szacunki PKB per capita 

według PSN podawane przez uznane źródła statystyki międzynarodowej. 

Nieadekwatne przeliczniki walut mogą bowiem zniekształcać relacje 

poziomu dochodów między porównywanymi krajami, prowadząc 
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do mylnych ocen dotyczących wielkości różnic w poziomach dochodów 

i długości okresu niezbędnego do likwidacji tych różnic.  

W naszych wcześniejszych analizach konwergencji dochodowej 

prognozy konwergencji były zazwyczaj sporządzane w dwóch wersjach 

kalkulacyjnych: mierząc wyjściowy poziom PKB per capita według 

parytetów siły nabywczej (PSN) i według bieżących kursów walutowych 

(BKW). W tym opracowaniu, dla zachowania większej przejrzystości 

przedstawianych prognoz i formułowanych na tej podstawie wniosków, 

przedstawiamy w każdym scenariuszu tylko jeden wariant prognozy, 

w którym wyjściowa luka dochodowa jest mierzona względnym poziomem 

PKB per capita liczonym według PSN. Alternatywne prognozy zamykania 

luki dochodowej, oparte na wyjściowej relacji PKB per capita liczonej 

według BKW, traktujemy jako wielkości kontrolne. Nie można jednak 

wykluczyć, że podawane przez Eurostat szacunki PKB per capita według 

PSN dla krajów EŚW są zawyżone, a rzeczywiste rozmiary obecnych różnic 

dochodowych w stosunku do Europy Zachodniej są znacznie większe. Z tej 

przyczyny podawane niżej oceny dotyczące długości okresu niezbędnego 

do likwidacji luki dochodowej, oparte na relatywnej wielkości PKB 

per capita liczonej według PSN, należy traktować jako minimalne, 

a szacunki dotyczące wyjściowej i docelowej luki dochodowej jako 

maksymalne.  

W naszych obliczeniach pomijamy niedający się przewidzieć wpływ 

zmian cen i kursów walutowych na wyrównywanie realnych dochodów, 

tzn. rachunek prowadzimy według siły nabywczej walut z 2010 r. Gdyby 

uwzględnić prawdopodobne dalsze zmniejszanie się w przyszłości różnic 

cen między krajami EŚW i krajami Europy Zachodniej, to wyniki obliczeń 

byłyby z pewnością mniej pomyślne dla tej pierwszej grupy krajów.  

3.3.Trzy warianty prognozy 

Prognozę (czy raczej symulację) zamykania luki dochodowej 

sporządzamy w trzech wariantach, według trzech scenariuszy 

odzwierciedlających różne założenia co do dalszego rozwoju gospodarczego 

Polski i pozostałych krajów EŚW (tzn. grupy UE10) oraz dalszego rozwoju 

grupy UE15 reprezentującej Europę Zachodnią.  

Pierwszy wariant prognozy (scenariusz 1) ma charakter 

ekstrapolacyjny i opiera się na założeniu, że poszczególne kraje UE10 oraz 

grupa UE15 jako całość utrzymają w przyszłości średnioroczne tempa 

wzrostu PKB per capita notowane w okresie 1994-2010, tzn. w całym 

okresie transformacji systemowej krajów EŚW z wyłączeniem kryzysu 

na początku okresu transformacji. Ten wariant nawiązuje do naszych 
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wcześniejszych analiz, obejmujących cały okres transformacji, lecz zawiera 

nową estymację okresu „doganiania”, opartą na zaktualizowanych danych. 

Drugi wariant prognozy (scenariusz 2) zakłada, że w latach 2010-2016 

kraje UE10 i grupa UE15 jako całość będą rozwijać się zgodnie z najnowszą 

średnioterminową prognozą dynamiki PKB podawaną przez MFW, 

a poczynając od 2017 r. zgodnie z nieco skorygowaną prognozą MFW 

dotyczącą tempa wzrostu PKB na 2017 r.
6
 Założone tempa wzrostu PKB 

zostały następnie przekształcone w tempa wzrostu PKB per capita poprzez 

uwzględnienie przewidywanych zmian liczby ludności, zgodnie z prognozą 

demograficzną Eurostatu do 2060 r. W porównaniu z naszymi 

wcześniejszymi prognozami opartymi na podobnym scenariuszu 

(por. np. Matkowski, 2010a i 2010b; Matkowski i Próchniak, 2010) 

zaktualizowane zostały wszystkie dane wejściowe i częściowo zmienione 

zostały źródła danych, przy czym zakładane przyszłe tempa wzrostu PKB 

pochodzą obecnie z najnowszej prognozy MFW (z zaznaczoną wyżej 

korektą), a przewidywane zmiany liczby ludności, potrzebne do obliczenia 

dynamiki PKB per capita, z najnowszej prognozy Eurostatu.  

Trzeci wariant (scenariusz 3) jest całkowicie nowy. Wyprowadzony 

jest z najnowszej długookresowej prognozy ekonomicznej i demograficznej 

Komisji Europejskiej (2012), podającej spodziewane tempa wzrostu PKB 

per capita do 2060 r. w przedziałach pięcioletnich (puste miejsca w obrębie 

każdego przedziału wypełniono przez interpolację), skalkulowane 

na podstawie analizy trendów demograficznych i opartej na niej prognozy 

wzrostu potencjalnego PKB.
7
 W scenariuszu tym dochodzi do załamania 

i odwrócenia tendencji konwergencyjnych i z tego powodu wariant ten nie 

zawiera ustaleń dotyczących długości okresu niezbędnego do wyrównania 

poziomów dochodu. Podajemy natomiast wynikające z przeprowadzonej 

symulacji rozmiary luki dochodowej w latach kończących kolejne 

dziesięciolecia. Wskazujemy też rok, w którym dochodzi do odwrócenia 

tendencji konwergencyjnej, oraz maksymalny względny poziom PKB 

per capita w tym momencie. Ten wariant prognozy nawiązuje 

                                                   
6
 Dla Węgier i Słowenii skorygowano docelowe tempo wzrostu PKB, podnosząc zakładane 

przez MFW tempa wzrostu w 2017 r. (2,2 % i 2,0 %) do 3 %. Naszym zdaniem, nie ma 

bowiem dostatecznych powodów do tak niskiej oceny przyszłej dynamiki tych gospodarek 

w sytuacji, gdy prognozowane dla pozostałych krajów EŚW docelowe tempa wzrostu PKB 

są zawarte w przedziale od 3,5 % do 4,5 %. 
7
 Z oczywistych względów ta długookresowa prognoza nie bierze pod uwagę ograniczeń 

popytowych, jednak ich pominięcie w długim okresie nie wpływa znacząco 

na wyprowadzane przez nas wnioski, ponieważ w tym wariancie prognozy zakładane 

w przyszłości tempa wzrostu PKB dla krajów EŚW nie są wygórowane w porównaniu 

z zakładanymi tempami wzrostu krajów Europy Zachodniej. 
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do wcześniejszych ocen podanych przez Rapackiego (2012) i choć zawiera 

nowe ustalenia oparte na zaktualizowanych danych, ogólne wnioski 

wyprowadzane z tej prognozy są podobne. 

W odróżnieniu od wariantu 1, który ma charakter czysto 

ekstrapolacyjny i opiera się na założeniu utrzymania w przyszłości 

długookresowej dynamiki wzrostu gospodarczego notowanej w poprzednich 

kilkunastu latach, warianty 2 i 3 mają charakter analityczny. Opierają się 

one na określonych założeniach co do przewidywanej dynamiki wzrostu 

gospodarczego oraz ścieżek dojścia do docelowych trajektorii stabilnego 

wzrostu. Scenariusz przyjmowany w wariancie 1 jest, ogólnie biorąc, 

bardziej optymistyczny w porównaniu z wariantem 2, zarówno jeśli chodzi 

o zakładane tempa wzrostu krajów EŚW, jak i długość okresu niezbędnego 

do zamknięcia luki dochodowej.  

Obydwa warianty analityczne (scenariusz 2 i 3) uwzględniają explicite 

czynnik demograficzny, niezwykle ważny w długookresowych prognozach, 

a przede wszystkim przewidywane zmniejszanie się liczby ludności 

w krajach EŚW i proces jej starzenia się. Spadek liczby ludności będzie 

różnicować dynamikę PKB per capita w stosunku do dynamiki PKB 

ogółem, działając ogólnie w kierunku przyspieszenia tendencji 

do wyrównywania poziomu dochodów. Jednocześnie jednak procesy 

starzenia się społeczeństw będą osłabiały tempo wzrostu gospodarczego. 

Efektem netto zmian demograficznych według scenariusza 3 będzie 

postępujące osłabienie tendencji konwergencyjnych między badanymi 

grupami krajów i powrót do dywergencji, znanej z okresu sprzed 

transformacji. 

W rzeczywistości w naszym badaniu testowane były jeszcze inne 

warianty prognozy, zarówno o charakterze ekstrapolacyjnym jak 

i analitycznym. Wspomnimy o nich przy omawianiu wyników uzyskanych 

z trzech podstawowych wariantów.  

Wszystkie dane wykorzystane w tym opracowaniu pochodzą z trzech 

źródeł wskazanych bliżej w bibliografii: Komisja Europejska i Eurostat, 

Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.  

4. Prognozy zamykania luki dochodowej 

Przedstawione poniżej trzy możliwe warianty dalszego przebiegu 

konwergencji dochodowej oparte są na omówionych wyżej trzech 

scenariuszach dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce i w pozostałych 

krajach EŚW oraz w grupie UE15 jako całości, reprezentującej Europę 

Zachodnią: 1) wariant optymistyczny (wyjściowy), 2) wariant umiarkowany 

(pośredni), 3) wariant pesymistyczny (ostrzegawczy).  
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4.1. Scenariusz 1 

Scenariusz 1 jest prostą ekstrapolacją dotychczasowych trendów 

wzrostu gospodarczego, zakładającą utrzymanie w przyszłości przez kraje 

UE10 i grupę UE15 jako całość średniorocznego tempa wzrostu PKB 

per capita notowanego w okresie 1994-2010. Przy tym założeniu i przy 

przyjęciu za podstawę obliczeń luki dochodowej istniejącej w 2010 r., 

mierzonej poziomem PKB per capita liczonym według PSN, poszczególne 

kraje UE10 potrzebują od 14 do 51 lat, aby osiągnąć przeciętny poziom 

dochodów w UE15 (tabela 1). 

 

Tabela 1. Zamykanie luki dochodowej – scenariusz 1 

Kraj 

Luka dochodowa  

w 2010 r. 

(PKB per capita wg 

PSN, UE15=100)
 

Tempo wzrostu  

PKB per capita 

w % 

(średnia z lat 

1994-2010) 

Czas potrzebny  

do osiągnięcia  

średniego poziomu 

dochodów w UE15  

(w latach, od 2010 r.) 

Polska 57 4,4 19 

Bułgaria 40 3,3 46 

Czechy 73 2,5 26 

Estonia 58 5,3 14 

Litwa 52 5,1 18 

Łotwa 50 4,9 20 

Rumunia 43 2,9 51 

Słowacja 66 4,2 14 

Słowenia 77 3,0 15 

Węgry 59 2,7 38 

UE15 100 1,3 - 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 

 

Najszybciej lukę dochodową względem Europy Zachodniej 

zlikwidować mogą: Estonia, Słowacja i Słowenia, które utrzymując 

dotychczasowe tempo wzrostu PKB per capita, mogą osiągnąć poziom 

dochodów porównywalny z Europą Zachodnią w ciągu 14-15 lat. Polska 

potrzebowałaby na to – licząc od 2010 r. – 19 lat, tzn. mogłaby osiągnąć 

przeciętny poziom PKB per capita istniejący w Europie Zachodniej tuż 

przed 2030 r. Dla Litwy i Łotwy wymagany okres wynosi odpowiednio 18 

i 20 lat, a dla Czech i Węgier – 26 i 38 lat. W najgorszej pod tym względem 

sytuacji znajdują się dwa kraje najbardziej opóźnione w rozwoju: Bułgaria 

i Rumunia, które osiągnęłyby średni poziom dochodu notowany na obszarze 
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UE15 dopiero za 46 i 51 lat. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie te obliczenia były prowadzone przy 

przyjęciu za podstawę wyjściowego poziomu PKB per capita w 2010 r., 

liczonego według PSN. Gdyby za podstawę estymacji przyjąć wyjściową 

wartość PKB per capita liczoną według bieżących kursów walutowych, 

to okres niezbędny do wyrównania poziomu dochodów względem Europy 

Zachodniej wydłużyłby się bardzo znacznie: dla Estonii, Słowacji 

i Słowenii wyniósłby on 25-30 lat, dla Polski – około 40 lat, dla Litwy 

i Łotwy – 40-50 lat, dla Czech i Węgier – odpowiednio 50 i 70 lat, dla 

Rumunii – około 90 lat, a dla Bułgarii – około 150 lat. Jak z tego widać, 

scenariusz 1 można nazwać optymistycznym tylko wówczas, jeśli uznamy, 

iż prawidłową miarą wyjściowej luki dochodowej jest PKB per capita 

według PSN (oraz że przyszłe zmiany cen i kursów walut nie wpłyną 

znacząco na wartość tego przelicznika). 

4.2. Scenariusz 2 

Scenariusz 2 przyjmuje te same ustalenia dotyczące wyjściowej luki 

dochodowej, lecz kalkulacje długości okresu „doganiania” opiera 

na założeniu, że wszystkie kraje UE10 oraz grupa UE15 jako całość będą 

się rozwijały w latach 2011-2016 w tempie zgodnym z najnowszą 

średnioterminową prognozą wzrostu PKB opracowaną przez MFW, 

a poczynając od 2017 r. zgodnie z prognozą MFW podaną na ten rok 

(z dwiema autorskimi poprawkami dla Słowenii i Węgier, odnotowanymi 

wyżej). Przyjęte w ten sposób tempa wzrostu PKB zostały następnie 

przeliczone na tempa wzrostu PKB per capita z uwzględnieniem prognozy 

demograficznej do 2060 r., opracowanej przez Eurostat (tabela 2). 

Pod względem ilości obliczeń jest to znacznie bardziej złożony 

wariant prognozy. Może on być też bardziej realistyczny, gdyż nie jest to 

prosta ekstrapolacja dotychczasowych trendów, lecz analityczna kalkulacja 

oparta na określonych, dających się uzasadnić założeniach co do dalszej 

dynamiki PKB oraz na długoterminowej prognozie zmian liczby ludności. 

Jednak zakładane w tym wariancie przyszłe tempa wzrostu PKB dla krajów 

EŚW są prawdopodobnie blisko górnej granicy możliwej do osiągnięcia 

dynamiki wzrostu gospodarczego w świetle istniejących ograniczeń 

podażowych i popytowych. Scenariusz ten, choć teoretycznie możliwy, 

może jednak okazać się również trudny do zrealizowania, zwłaszcza 

w przypadku krajów, dla których założono szczególnie wysokie docelowe 

tempo wzrostu, równe 4,0 % lub 4,5 % (Bułgaria, Rumunia i trzy republiki 
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bałtyckie)
8
. 

 

Tabela 2. Zamykanie luki dochodowej – scenariusz 2 

Kraj 

Luka 

dochodowa  

w 2010 r. 

(PKB per 

capita wg PSN, 

UE15=100) 

Tempo wzrostu PKB 

(w %) 

Czas potrzebny  

do osiągnięcia  

średniego 

poziomu 

dochodów 

w UE15  

(w latach, 

od 2010 r.) 

2011-2016 

(średniorocznie) 
2017- 

Polska 57 3,9 3,8 23 

Bułgaria 40 2,4 4,5 29 

Czechy 73 2,4 3,5 20 

Estonia 58 4,1 4,0 19 

Litwa 52 3,7 3,9 23 

Łotwa 50 3,4 4,0 24 

Rumunia 43 3,1 4,0 32 

Słowacja 66 3,3 3,6 21 

Słowenia 77 1,3 3,0 28 

Węgry 59 1,7 3,0 36 

UE15 100 1,1 1,7 - 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat i MFW. 

 

W tym wariancie prognozy, zwanym umiarkowanym, okres 

niezbędny do osiągnięcia przez kraje UE10 średniego poziomu dochodów 

w UE15 dla niektórych krajów się wydłuża, a dla innych skraca 

(w porównaniu z wariantem poprzednim). Na znacznie szybsze doścignięcie 

Europy Zachodniej liczyć tu mogą Bułgaria (29 lat), Rumunia (32 lata) 

i Czechy (20 lat). Okres „doganiania” wydłuża się dla Estonii (19 lat), 

Litwy (23 lata) i Łotwy (24 lata), a także dla Słowacji (21 lat) i Słowenii 

(28 lat). Dla Węgier okres wymagany do zamknięcia luki dochodowej 

pozostaje w zasadzie taki sam jak w poprzednim wariancie (36 lat), a dla 

Polski jest nieco dłuższy (23 lata). 

Jak już wspomnieliśmy przy omawianiu wyników dotychczasowych 

                                                   
8
 Mimo że przyszłe tempa wzrostu PKB przyjęte w tej prognozie są na ogół niższe niż 

zakładane we wcześniejszych prognozach MFW, po uwzględnieniu spodziewanego spadku 

liczby ludności przekształcają się one nadal w dość wysokie tempa wzrostu PKB 

per capita. 
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badań, we wcześniejszych analizach rozważaliśmy także inne scenariusze 

procesu konwergencji, w tym alternatywny wariant prognozy 

ekstrapolacyjnej, zakładający utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu 

PKB per capita z okresu 2000-2010 (Matkowski, 2010a). Analizowane były 

również inne warianty prognozy analitycznej, przy odmiennych założeniach 

dotyczących przyszłego tempa wzrostu krajów UE10 i UE15. 

We wszystkich przeanalizowanych wariantach długość okresu niezbędnego 

do osiągnięcia przez Polskę średniego poziomu dochodów w UE15, 

mierzonego według PSN, mieści się w przedziale 20-30 lat. 

Za całkowicie nierealne w związku z tym trzeba uznać opinie 

sugerujące, że Polska może dogonić Europę Zachodnią pod względem 

poziomu dochodów w ciągu 10 lat (Rybiński, 2009 i 2010). Byłoby to 

oczywiście możliwe w przypadku, gdyby nasza gospodarka zaczęła znowu 

rosnąć w tempie około 5 % rocznie, a kraje UE15 w ogóle przestały się 

rozwijać. Taki scenariusz trzeba jednak z góry wykluczyć nie tylko dlatego, 

że długotrwała zupełna stagnacja w Europie Zachodniej jest 

nieprawdopodobna, lecz również z tego powodu, że w takiej sytuacji polska 

gospodarka, zależna od eksportu na rynki zachodnie i dopływu 

zagranicznych inwestycji, także nie mogłaby się normalnie rozwijać. Mało 

prawdopodobna jest też wysuwana przez niektórych autorów sugestia, że – 

po przeprowadzeniu niezbędnych reform – polska gospodarka może nagle 

przyspieszyć wzrost gospodarczy do 7-8 % rocznie. Bylibyśmy wówczas 

w stanie dogonić UE15 w ciągu 10 lat, ale pod warunkiem, że kraje UE15 

zwolniłyby do 1 % rocznie. Jest nieprawdopodobne, aby polska gospodarka 

mogła wkrótce osiągnąć i utrzymać przez wiele lat tak wysokie tempo 

wzrostu, zwłaszcza w sytuacji, gdyby Europa Zachodnia rozwijała się tak 

wolno. Dlatego trzeba pogodzić się z faktem, że nadrobienie historycznych 

opóźnień w rozwoju gospodarczym Polski i zlikwidowanie luki dochodowej 

dzielącej nas od Europy Zachodniej wymaga dłuższego czasu, choć 

niekoniecznie tak długiego jak okres 100 lat, który wymieniają niektórzy 

inni polscy ekonomiści (np. Chalupec, 2010).
9
 

4.3. Scenariusz 3 

Podstawą scenariusza 3 (tabela 3) jest długoterminowa prognoza 

wzrostu gospodarczego krajów członkowskich UE oraz długoterminowa 

prognoza demograficzna do 2060 r., opracowana przez Komisję Europejską. 

Najważniejszym wyznacznikiem przyszłego tempa wzrostu PKB są trendy 

demograficzne ujęte w tej projekcji. Wynika z niej, że liczba ludności 

                                                   
9
 Krytyczny komentarz do obu tych skrajnych prognoz zawierał artykuł Matkowskiego 

(2010c). 
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w Polsce będzie się zwiększać do 2020 r., a następnie maleć; przyspieszenie 

tego spadku nastąpi po 2040 r. Podobne zjawiska wystąpią także 

w pozostałych krajach UE10. Natomiast na obszarze UE15 liczba ludności 

zasilanej dalszym dopływem imigrantów (oraz ich licznym potomstwem) 

będzie wzrastać co najmniej do 2040 r., a jej spadek w następnych 20 latach 

będzie znacznie mniejszy. Zjawisku temu towarzyszyć będzie szybki proces 

starzenia się ludności, spadek odsetka ludności pracującej i wzrost 

obciążenia społeczeństwa kosztami utrzymania osób starszych. 

 

Tabela 3. Zamykanie luki dochodowej – scenariusz 3 

Kraj L T 

Najmniejsza luka 

dochodowa 

(PKB per capita  

wg PSN,  

UE15=100) 

Luka dochodowa  

(PKB per capita wg PSN, 

UE15=100) 

Rok Poziom 2020 2030 2040 2050 2060 

Polska 57 1,8 2044 75 67 71 75 74 71 

Bułgaria 40 1,9 . . 46 50 54 55 55 

Czechy 73 1,6 2046 87 79 82 86 86 85 

Estonia 58 1,8 2046 78 63 70 77 77 76 

Litwa 52 1,7 2048 70 57 62 68 70 68 

Łotwa 50 1,8 2044 70 55 63 69 69 67 

Rumunia 43 1,5 2044 51 48 49 51 51 49 

Słowacja 66 1,8 2038 89 79 87 89 86 83 

Słowenia 77 1,3 2037 83 82 83 83 81 80 

Węgry 59 1,4 2045 64 57 60 63 63 62 

UE15 100 1,3 - - - - - - - 

Oznaczenia: L – luka dochodowa w 2010 r. (PKB per capita wg PSN, UE15=100); T – 

tempo wzrostu PKB per capita w latach 2011-2060 (% średnio rocznie). 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Europejskiej (2012). 

 

Prognoza wzrostu PKB i PKB per capita do 2060 r., podana przez 

Komisję Europejską, sporządzona została w przedziałach pięcioletnich, przy 

uwzględnieniu wpływu oczekiwanych zmian demograficznych i ruchów 

migracyjnych ludności na wzrost gospodarczy. Podstawą do sporządzenia 

tej prognozy były projekcje demograficzne, określające dynamikę ludności 

i podaży pracy oraz określone założenia dotyczące dalszego kształtowania 

się wskaźników aktywności zawodowej, zatrudnienia, czasu pracy 

i dynamiki wydajności pracy. Prognoza ta dotyczy przewidywanej dynamiki 
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potencjalnego PKB i nie uwzględnia wpływu ograniczeń popytowych. 

Pominięcie popytowych ograniczeń wzrostu gospodarczego nie zmienia 

jednak zasadniczo najważniejszych ustaleń dotyczących procesu 

konwergencji między krajami UE10 i UE15, wyprowadzanych przez nas 

z tej prognozy. Można bowiem przypuszczać, że bariery popytowe 

związane z kształtowaniem się w przyszłości koniunktury na głównych 

rynkach światowych będą mocniejszym ograniczeniem faktycznej dynamiki 

PKB dla krajów EŚW niż dla krajów Europy Zachodniej ze względu 

na strukturę produkcji i relacje konkurencyjności. Tak więc wynikające z tej 

prognozy główne wnioski dotyczące groźby odwrócenia tendencji 

konwergencyjnych nie są pod tym względem przesadne. 

Przyszłe tempa wzrostu PKB i PKB per capita podawane w tej 

prognozie są dużo niższe od dotychczasowych trendów, a także od temp 

zakładanych w średnioterminowej prognozie MFW. Dotyczy to 

w szczególnym stopniu krajów EŚW, w których procesy niżu 

demograficznego i starzenia się ludności nie będą w pełni skompensowane 

spodziewanym dopływem netto imigrantów. Rezultatem niekorzystnych 

zmian demograficznych będzie stopniowy spadek tempa wzrostu 

potencjalnego i rzeczywistego PKB, prowadzący do utraty przez kraje UE10 

przewagi nad krajami UE15 w zakresie dynamiki realnego PKB. 

W przypadku Polski i Węgier może to nastąpić już około 2045 r., 

a w przypadku Słowacji i Słowenii jeszcze wcześniej. Spadek dynamiki 

PKB będzie w pewnym stopniu niwelowany spadkiem liczby ludności, 

jednak poczynając od 2025 r. lub 2030 r. tempo wzrostu PKB per capita 

w krajach UE10 również zacznie maleć, podczas gdy przeciętna dynamika 

tego wskaźnika w krajach UE15 pozostanie niewysoka, ale raczej stabilna. 

Poczynając od 2040 r. poszczególne kraje UE10 (z wyjątkiem Bułgarii) 

zaczną tracić przewagę nad grupą UE15 pod względem tempa wzrostu PKB 

per capita, czego efektem będzie odwrócenie dotychczasowej tendencji 

do konwergencji i postępująca ponownie dywergencja. 

Według naszych obliczeń opartych na tej prognozie, przejście 

od konwergencji do dywergencji wystąpi najwcześniej, bo już w 2037 lub 

2038 r., w Słowenii i Słowacji. W pozostałych krajach EŚW z wyjątkiem 

Bułgarii przełom ten nastąpi w latach 2044-2048. W przełomowym punkcie 

przejścia od konwergencji do dywergencji najmniejszą lukę dochodową 

względem Europy Zachodniej zanotują: Słowacja (-11 %), Czechy (-13 %) 

i Słowenia (-17 %). Polska, która znajdzie się najbliżej standardów 

dochodowych Europy Zachodniej w 2044 r., dojdzie wówczas zaledwie 

do 75 % przeciętnego poziomu PKB per capita krajów UE15, Litwa 

i Łotwa do 70 %, Węgry do 64 %, a Rumunia do 51 %. Jedynym krajem 
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EŚW, którego nie obejmie fala ponownej dywergencji, będzie Bułgaria, ale 

kraj ten w 2060 r. może osiągnąć tylko 55 % przeciętnego poziomu 

dochodów istniejącego w UE15. Oczywiście, scenariusz ten nie daje 

żadnych wskazówek co do dalszego kształtowania się tendencji 

konwergencyjnych lub dywergencyjnych po 2060 r., gdyż taki właśnie jest 

horyzont prognozy ekonomicznej i demograficznej leżącej u podstaw tego 

scenariusza. 

Mamy nadzieję, że ten przygnębiający scenariusz się nie ziści, ale 

zależy to przede wszystkim od działań, które powinny być jak najszybciej 

podjęte przez rządy krajów EŚW w celu złagodzenia niekorzystnych 

trendów demograficznych, hamujących wzrost gospodarczy. Jednak 

w przypadku Polski w kontekście tej prognozy istnieją szczególne powody 

do niepokoju. W tym przypadku prawdopodobieństwo zmaterializowania 

się tego pesymistycznego scenariusza wzmacniają bowiem trzy czynniki. 

Po pierwsze, oprócz grożącego nam w przyszłości spadku liczby ludności 

(w skali należącej do największych w UE), można się spodziewać 

niekorzystnych zmian struktury wiekowej społeczeństwa, zwiększonej 

emigracji i drenażu mózgów oraz głębokiego i trwałego spadku tzw. stopy 

zależności, wyrażającej liczbę pracujących przypadających na jednego 

emeryta. Tendencji tych nie będzie w stanie zrekompensować napływ 

imigrantów do Polski m.in. z powodu bardzo niskiej jakości i skuteczności 

naszej polityki imigracyjnej. Po drugie, nie udało się nam 

w wystarczającym stopniu zreformować rynku pracy. Sprawia to, że stopień 

aktywności zawodowej w Polsce należy do najniższych, a tzw. naturalna 

stopa bezrobocia – do najwyższych w Unii Europejskiej. Po trzecie, 

wskazane wyżej bariery i zagrożenia rozwojowe, związane z negatywnymi 

zmianami demograficznymi, ujawnią się z pełną siłą w przypadku 

zaniechania dalszych niezbędnych reform strukturalnych 

i instytucjonalnych. Dlatego też liczymy, że przedstawiony wyżej scenariusz 

ostrzegawczy spełni nie tylko funkcję poznawczą, ale przede wszystkim 

uświadomi skalę rysujących się zagrożeń trwałego rozwoju gospodarczego 

w Polsce i stanie się katalizatorem działań w ramach polityki ludnościowej 

i społeczno-ekonomicznej państwa, które stworzą szanse zneutralizowania 

tych zagrożeń. 

5. Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu omówiliśmy wyniki dotychczasowych 

badań nad konwergencją dochodową krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

z Europą Zachodnieą. Nawiązując do naszych wcześniejszych badań 

poświęconych tej problematyce, przedstawiliśmy nowe, zaktualizowane 



Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?    93 

 

 

prognozy zmniejszania luki dochodowej między Polską i pozostałymi 

krajami tego regionu a zachodnią „piętnastką”. W scenariuszu 

optymistycznym, opartym na ekstrapolacji trendów wzrostu gospodarczego 

z okresu 1994-2010, Polska potrzebowałaby 19 lat, licząc od 2010 r., aby 

osiągnąć przeciętny poziom PKB per capita w krajach UE15, liczony 

z uwzględnieniem siły nabywczej. W scenariuszu umiarkowanym, opartym 

na średniookresowej prognozie wzrostu PKB sporządzonej przez MFW 

i długookresowej prognozie demograficznej Eurostatu, likwidacja istniejącej 

luki dochodowej w stosunku do Europy Zachodniej byłaby możliwa 

w ciągu 23 lat. Gdyby obecną lukę dochodową mierzyć według bieżących 

kursów walutowych, okres ten wydłużyłby się znacznie, prawdopodobnie 

do około 40 lat. W pozostałych krajach EŚW nadrobienie opóźnień 

rozwojowych w stosunku do Europy Zachodniej – przy założeniu 

utrzymania przewagi w dynamice gospodarczej – zajęłoby mniej lub więcej 

czasu, w zależności od istniejących obecnie rozmiarów luki dochodowej, 

dalszego tempa wzrostu gospodarczego oraz trendów demograficznych.  

W ostrzegawczym scenariuszu, opartym na długookresowej prognozie 

demograficznej i ekonomicznej Komisji Europejskiej, uwzględniającej 

oczekiwany spadek liczby ludności i dalszy proces starzenia się ludności, 

sygnalizujemy możliwość odwrócenia tendencji konwergencyjnych około 

2040 r. i ponownego zwiększania się luki rozwojowej między Europą 

Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią. Gdyby scenariusz ten się 

spełnił, Polska nie tylko nie zdołałaby zlikwidować w dającej się 

przewidzieć przyszłości luki dochodowej dzielącej nas od Europy 

Zachodniej, lecz poczynając mniej więcej od 2045 r. zaczęłaby ponownie 

zwiększać dystans. By ten ostatni scenariusz się nie ziścił, konieczne jest 

podjęcie energicznych i skutecznych działań w ramach polityki 

ludnościowej i społeczno-gospodarczej państwa, które mogłyby 

zneutralizować powstające zagrożenia i umożliwić utrzymanie 

zadawalającego tempa wzrostu gospodarczego. To samo dotyczy 

pozostałych krajów EŚW, stojących w obliczu podobnych zagrożeń. 
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Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym 
na przykładzie Warmii i Mazur 

 

 

Streszczenie  
Koniunktura gospodarczej w kraju niekoniecznie musi być zbieżna 

z sytuacją gospodarczą poszczególnych jego regionów. Zróżnicowanie pod 

względem struktury i dynamiki rozwoju poszczególnych regionów znajduje 

swoje odzwierciedlenie we wrażliwości na wahania koniunkturalne. Celem 

artykułu jest ocena przydatności metod wielowymiarowej analizy 

porównawczej do badania stanu koniunktury w gospodarce regionalnej. 

Przedmiotem badań jest gospodarka Warmii i Mazur oraz jej podatność 

na zaburzenia makroekonomiczne. 

Prowadzone w Polsce regionalne badania koniunktury oparte są 

na tzw. testach koniunktury, które charakteryzują się znaczną dozą 

subiektywizmu. Przedstawiają one wyniki badań ankietowych, których 

respondentami są przedsiębiorcy. Stąd wydaje się uzasadnionym 

zbudowanie wskaźnika koniunktury dla województwa 

warmińsko-mazurskiego obejmującego tzw. twarde dane ekonomiczne. 

Propozycja wskaźnika koniunktury dla regionu Warmii i Mazur oparta jest 

na najważniejszych dla regionu wielkościach ekonomicznych. Do jego 

konstrukcji wykorzystano stosowane obecnie metody eliminacji wahań 

nieregularnych i lokalizacji punktów zwrotnych.  
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The Analysis of a Regional Business Cycle in the Case 
of the Warmia and Mazury Voivodeship  

 

 

Abstract  
Country-wide business cycle does not have to be consistent with 

regional economic situation. Diversity in structure and development 

dynamics of individual regions are reflected in sensitivity to cyclical 

fluctuations. The aim of the paper is to evaluate suitability 

of multidimensional comparative analysis methods for research on regional 

business situation. The economy of Warmia and Mazury and its sensitivity 

to macroeconomic disturbances is the subject of the work. 

Regional business cycle studies in Poland are based on the so-called 

business cycle tests that are characterised by high level of subjectivism. 

They provide with results of business surveys conducted among 

entrepreneurs and as a consequence it seems justified to propose a business 

cycle indicator for the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship based 

on quantitative economic data. It composes of economic aggregates that are 

the most important for the region. Contemporary statistical methods for 

eliminating irregular fluctuations and detecting turning points were applied. 
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1. Wstęp 

Od przełomu lat 60-tych i 70-tych można zaobserwować trwający 

do dziś proces upodmiotowienia regionów, postrzeganych coraz częściej 

jako autonomiczny układ gospodarczy i społeczny. Wiąże się to 

z lansowaną przez organy UE tendencją do podnoszenia rangi regionu 

w układzie administracyjnym i gospodarczym. Jednocześnie zaczęły 

narastać problemy towarzyszące koncepcji rozwoju endogenicznego. 

Głównym z nich jest nierównomierne tempo rozwoju gospodarczego 

poszczególnych obszarów, czego skutkiem jest postępująca dywergencja 

w tym zakresie.  

Badania przeprowadzone dla gospodarki amerykańskiej wskazują, 

że niektóre regiony stale wyprzedzają lub powtarzają z opóźnieniem zmiany 

cykliczne zachodzące w całej gospodarce (Niemira i Klein, 1994). Ponadto 

stwierdzono, że regiony najsilniejsze są mniej wrażliwe na zmiany 

ogólnokrajowej koniunktury, zaś obszary słabo rozwinięte przechodzą 

zmiany bardziej gwałtownie. Drugim ważnym wnioskiem z badań jest 

twierdzenie, iż regiony o bardziej złożonej strukturze są mniej wrażliwe, 

a regiony o tzw. monokulturze gospodarczej bardziej podatne na kryzysy 

ekonomiczne. Powyższe argumenty stanowią asumpt do analizy stanu 

koniunktury gospodarczej w regionie względnie słabo rozwiniętym, 

z niezbyt złożoną strukturą gospodarki, jakim jest województwo 

warmińsko-mazurskie. 

Celem artykułu jest prezentacja wstępnej konstrukcji wskaźnika 

bieżącego i wyprzedzającego koniunktury gospodarczej dla regionu Warmii 

i Mazur. 

2. Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym 

Analiza koniunktury w ujęciu regionalnym została zapoczątkowana 

w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w. Bezpośrednią przyczyną 

zainteresowania stanem lokalnej koniunktury był nierównomierny rozwój 

regionów USA. Jego konsekwencją były, z jednej strony, pogłębiający się 

poziom dysproporcji międzyregionalnych, zaś z drugiej – postępująca 

dywergencja w zakresie wrażliwości regionów na poszczególne fazy cyklu 

koniunkturalnego. Oprócz szeroko publikowanej plejady wskaźników 

koniunktury w ujęciu ogólnokrajowym, ma miejsce rosnące zainteresowanie 

monitorowaniem regionalnej koniunktury gospodarczej. Wynika to 

ze zmiany podejścia do funkcji, jaką pełni region w rozwoju 

społeczno-gospodarczym krajów. Coraz częściej bowiem regiony są 
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traktowane jako lokalny układ gospodarczy i autonomiczny przedmiot 

badań
1
.  

W Stanach Zjednoczonych regionalne badania koniunktury 

gospodarczej są realizowane zarówno przez instytucje o ogólnokrajowym 

zasięgu, jak również przez władze regionalne, które traktują konstruowane 

przez nich barometry koniunktury jako wyraz aktywności w monitorowaniu 

bieżącej sytuacji gospodarczej. Jest to również instrument przyciągania 

potencjalnych inwestorów do danego regionu. Przykładem aktywności 

instytucji o zasięgu ogólnokrajowym jest działalność Banku Rezerwy 

Federalnej w Filadelfii, który publikuje syntetyczny wskaźnik koniunktury 

dla 50 stanów USA. Stanowi on kombinację czterech wskaźników 

publikowanych przez Bureau of Labour Statistic, tzn. zmiany zatrudnienia 

w sektorach pozarolniczych, ilość przepracowanych godzin w przemyśle, 

stopa bezrobocia oraz zmiany płac w ujęciu realnym. Wyniki są 

publikowane z częstotliwością miesięczną. Wśród indeksów publikowanych 

przez pojedyncze stany USA można wskazać np. Indeks Wskaźników 

Ekonomicznych dla Stanu Oregon (The Oregon Index of Economic 

Indicators). Jest on konstruowany na podstawie danych o zasięgu 

regionalnym i ogólnokrajowym (http://econforum.uoregon.edu/uoindex/).   

Analiza koniunktury gospodarczej, prowadzona przez Główny Urząd 

Statystyczny w Polsce od czerwca 1992 r., nie uwzględnia przekroju 

regionalnego. Wprawdzie cząstkowe badania koniunktury są realizowane 

na poziomie województw, jednak służą one do scalenia i opracowania 

wyników badań ankietowych na poziomie ogólnopolskim
2
.  

Znane w Polsce instytuty badawcze, jak Pentor czy GFK Polonia, 

prowadzą w ograniczonym zakresie badania sytuacji gospodarczej. Instytut 

GFK Polonia prowadzi jedynie wyrywkowo badania dotyczące struktury 

sprzedaży, preferencji marketingowych klientów, czy zarządzania marką 

(http://www.gfk.pl/sectors_and_markets/custom_research/index.pl.html, 14.

07.2011). W przypadku instytutu Pentor monitoruje on z częstotliwością 

miesięczną sytuację na rynku bankowym oraz barometr nastrojów 

                                                   
1
 Specjalnym tematem 28 konferencji CIRET, organizacji skupiającej ośrodki badania 

koniunktury gospodarczej, który odbył się w dniach  20-23 września 2006 roku  w  Rzymie, 

były właśnie badania regionalne i lokalne. 
2
 Realizacja badań cząstkowych koniunktury gospodarczej na poziomie województw, 

dokonywana przez GUS, wynika z przyjętej metodyki, tzn. losowania warstwowego bez 

zwracania, z zachowaniem proporcjonalności próby badawczej. Warstwa jest definiowana 

jako jednoczesne grupowanie wg działu, grupy, klasy Polskiej Klasyfikacji Działalności 

oraz klasy wielkości (małe, średnie, duże). Źródło tworzenia kartotek do badania stanowi 

Baza Jednostek Statystycznych. Aktualizacja próby dokonywana jest raz na rok 

(www.stat.gov.pl/cps/.../PUBL_badanie_koniunktury_gospodarczej_v3.pdf). 

http://www.gfk.pl/sectors_and_markets/custom_research/index.pl.html
http://www.stat.gov.pl/cps/.../PUBL_badanie_koniunktury_gospodarczej_
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ekonomicznych wśród konsumentów. Wspomniane badania obejmują 

jednak swym zasięgiem cały kraj, a więc nie uwzględniają 

np. zróżnicowania poziomu PKB na mieszkańca, płac, czy struktury 

gospodarki regionu (http://www.pentor.pl, 14.07.2011). 

Oprócz wyżej wymienionych instytucji monitorujących stan 

koniunktury w ujęciu ogólnokrajowym, badania koniunktury gospodarczej 

w Polsce są także realizowane w ujęciu regionalnym. Podmiotem tych 

badań są zarówno instytucje ogólnopolskie, które prowadzą badania 

we wszystkich województwach, jak i ośrodki regionalne, monitorujące stan 

koniunktury w ramach własnego województwa. Do pierwszej grupy 

podmiotów należą: Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej 

Handlowej (IRG SGH) oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

(IBnGR). Ośrodki regionalne, które podjęły próbę takich badań, zestawiono 

w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Badania koniunktury w ujęciu regionalnym w Polsce 

Województwo Rodzaj badania Częstotliwość 
Kontynuacja 

badań 

dolnośląskie 

lubelskie 

lubuskie 

małopolskie 

mazowieckie 

podkarpackie 

podlaskie 

wielkopolskie 

zachodniopomorskie 

test koniunktury 

test koniunktury 

test koniunktury 

mieszane 

test koniunktury 

test koniunktury 

test koniunktury 

mieszane 

ilościowe 

miesiąc 

kwartał 

miesiąc 

miesiąc 

kwartał 

kwartał 

kwartał 

półrocze 

miesiąc 

tak 

tak 

tak 

tak 

tak 

tak 

tak 

tak 

nie 
Źródło: opracowanie własne 

 

Jednym z wiodących w kraju ośrodków prowadzących badania 

koniunktury gospodarczej metodą testu koniunkturalnego jest Instytut 

Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Instytut 

rozpoczął badania koniunktury w 1986 r., korzystając z doświadczeń 

znanych europejskich ośrodków: ISCO (Instituto Nazionale per lo Studio 

della Congiuntura, obecnie ISAE) z Rzymu i Ifo (Leibniz-Institut 

für Wirtschaftsforschung) z Monachium. Badania prowadzone są zarówno 

http://www.pentor.pl/
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na szczeblu ogólnokrajowym jak i dla wyodrębnionych makroregionów 

(Gorzelak i Zimny, 2012)
3
: 

 Północnego, obejmującego województwa: zachodniopomorskie, 

pomorskie, warmińsko-mazurskie, 

 Zachodniego – lubuskie, dolnośląskie, 

 Środkowo-Zachodniego – kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, 

 Środkowo-Wschodniego – łódzkie, mazowieckie, podlaskie, 

lubelskie, 

 Południowego – śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie. 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od stycznia 2001 roku 

prowadzi badanie koniunktury gospodarczej w województwach. Badanie 

prowadzone jest metodą testu koniunktury, polegającą na comiesięcznym 

ankietowaniu określonej grupy podmiotów gospodarczych. Ankietowani 

odpowiadają na pytanie dotyczące swoich odczuć związanych z ogólną 

sytuacją gospodarczą w województwie oraz na pytania dotyczące sytuacji 

swoich firm. Pytania dotyczą m.in. poziomu produkcji, sprzedaży 

i zatrudnienia. Dodatkowe pytania odnoszą się do oczekiwań 

ankietowanych, tj. co do zmiany sytuacji w najbliższym okresie 

(1-3 miesiące). Na podstawie zebranych ankiet IBnGR co miesiąc oblicza 

wskaźniki koniunktury (bieżący i prognostyczny) dla całej Polski oraz dla 

każdego z 16 województw (http:// www.ibngr.pl, 6.07.2011).  

Pierwszym ośrodkiem regionalnym w Polsce, który rozpoczął badania 

koniunktury w latach 80-tych ubiegłego wieku, była Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

Ze względu na zakres tematyczny nie można uznać jednak tych badań 

za kompleksowe
4
. W latach 90-tych ub.w. AE w Poznaniu opracowała także 

wskaźnik koniunktury dla województwa wielkopolskiego, jednak badania 

zostały zarzucone i nie są obecnie prowadzone. Instytucją, która podjęła 

próbę kontynuacji badań koniunktury w tym regionie, jest Wielkopolskie 

Obserwatorium Gospodarcze utworzone w ramach programu operacyjnego 

Kapitał Ludzki (http://www.obserwatorium.com.pl/barometr-przedsiebiorstw. 

php, 8.10.2012). Są to jednak, jak dotąd, tylko badania półroczne, 

obejmujące także sytuację w subregionach. Badania prowadzone są metodą 

testu koniunktury z wykorzystaniem danych pochodzących ze statystyki 

publicznej. 

                                                   
3
 Powyższy podział dotyczy badania koniunktury w rolnictwie. W przypadku badań 

w handlu IRG stosuje podział na 8 regionów, zaś w analizach koniunktury w przemyśle 

badanie obejmuje oddzielnie 16 województw.  
4
 Badania prowadzone przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu obejmowały dwie 

dziedziny, tj. przemysł i budownictwo.   

http://www.ibngr.pl/
http://www.obserwatorium.com.pl/barometr-przedsiebiorstw.%20php
http://www.obserwatorium.com.pl/barometr-przedsiebiorstw.%20php
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W województwie małopolskim od 2010 r. funkcjonuje tzw. Barometr 

Społeczno-Gospodarczy Małopolski (http://obserwatoria.malopolska.pl, 

12.10.2012). Został on opracowany przez Małopolskie Obserwatorium  

Gospodarki we współpracy z Biurem Inwestycji i Cykli Koniunkturalnych 

i obejmuje – jako uzupełnienie statystyki publicznej – szacowanie PKB oraz 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziomie województwa. 

Istotnym elementem BSGM jest także bezpośrednie badanie koniunktury 

gospodarczej przez test koniunktury oraz utworzenie wskaźnika 

wyprzedzającego koniunktury. Pozostałe obszary objęte BSGM to 

atrakcyjność inwestycyjna województwa, innowacyjność przedsiębiorstw 

i aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw. Dane do kompozycji wskaźnika 

wyprzedzającego koniunktury (WWK) dla województwa małopolskiego 

pochodzą z następujących źródeł: badań metodą testu koniunktury 

w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzonych przez IRG SGH, 

Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej dla gospodarki 

Dolnego Śląska, jest obliczany zgodnie z metodyką stosowaną przez 

Komisję Europejską dla Unii Europejskiej, strefy euro i poszczególnych 

państw członkowskich (ESI – economic sentiment indicator), przyjętą także 

przez Główny Urząd Statystyczny (http://barometr.ue.wroc.pl, 10.10.2012). 

W stosunku do metody GUS zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu dokonał modyfikacji, zastępując wskaźniki proste 

wskaźnikami złożonymi, gdyż za niezbędne uznano poszerzenie 

trzystopniowej skali odpowiedzi (pogorszenie  – brak zmian  – poprawa) 

do skali siedmiostopniowej. Podstawą wskaźnika są wyniki odnoszące się 

do wybranych 15 pytań zadawanych reprezentatywnej grupie dolnośląskich 

przedsiębiorców, z czego 12 branych jest pod uwagę do obliczenia 

wskaźnika, a pozostałe mają charakter wyłącznie analityczny. Pytania 

zostały opracowane przez zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu i odnoszą się do zmian ilościowych (13 z nich) oraz 

ogólnych ocen o charakterze jakościowym (2). Przedsiębiorcy oceniają 

zachodzące zmiany w skali od -3 do 3 pkt. Otrzymany wskaźnik  stanowi 

procentowy udział odpowiedzi w stosunku do teoretycznie możliwych ocen 

maksymalnych (gdyby wszyscy przedsiębiorcy na każde pytanie dotyczące  

zarówno zakończonego, jak i rozpoczętego kwartału wystawiali wyłącznie 

oceny 3 pkt.). W praktyce wskaźnik na poziomie  przekraczającym 10 %  

uznawany jest za  stosunkowo  wysoki i odzwierciedlający dobry klimat 

gospodarczy. 

http://obserwatoria.malopolska.pl/
http://barometr.ue.wroc.pl/
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Badania pod nazwą Barometr Nastrojów Gospodarczych 

województwa podkarpackiego prowadzone są przez Instytut Gospodarki 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2001 r. 

(http://www.ig.wsiz.edu.pl, 13.10.2012). Realizowane są w cyklu 

kwartalnym na reprezentatywnej dla województwa podkarpackiego próbie 

gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych z czterech 

sektorów: przemysłu, budownictwa, handlu i usług. Metodą badania jest test 

koniunktury. Metoda badawcza została dostosowana do wytycznych 

Komisji Europejskiej. 

W II kwartale 2001 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 

w Zamościu rozpoczęła kwartalne badania ankietowe nastrojów 

gospodarczych w województwie lubelskim (http://lbg.wszia.edu.pl/wp-

content/uploads/raport-nr1.pdf, 27.09.2012). Od 2009 r. badania te są 

przedmiotem realizacji projektu finansowanego z funduszy strukturalnych 

UE. Gromadzone dane są podstawą wyznaczania barometru nastrojów 

gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego 

(Kowerski, 2009).  

Realizację projektu „Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych” 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku w partnerstwie z Wyższą 

Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu rozpoczęły w marcu 2009 

roku. Pierwszy raport opublikowano już miesiąc później. Badania nastrojów 

przedsiębiorców z Podlasia są przeprowadzane metodą testu koniunktury 

i opracowywane w ujęciu kwartalnym. Celem badań podejmowanych 

w ramach projektu jest poznanie prawidłowości i mechanizmów 

cyklicznego rozwoju gospodarki województwa podlaskiego.  

Kolejnym przykładem regionalnego wskaźnika koniunktury jest 

projekt „Lubuski barometr koniunktury gospodarczej” współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (http://www.dwr.org.pl/lubuskibarometr, 

4.10.2012). Autorami projektu są członkowie stowarzyszenia „Dialog, 

Współpraca, Rozwój” będącego organizacją pożytku publicznego. Barometr 

jest wskaźnikiem syntetycznym, pokazującym poziom optymizmu lub 

pesymizmu przedstawicieli gospodarki lubuskiej. Obliczany jest za pomocą 

algorytmu na podstawie ankiet zbieranych comiesięcznie w środowisku 

gospodarczym. Ankietowanymi są właściciele lub dyrektorzy firm 

działających na terenie województwa lubuskiego.    

Do regionów prowadzących badania koniunktury gospodarczej zalicza 

się również Mazowsze. Badania realizowane są przez Uczelnię Łazarskiego 

w ramach realizacji projektu „Mazowieckie Badania Regionalne” 

(http://www.mbr.info.pl/files/Raport_badania_IV_kw_2011%20(1).pdf). 

http://www.ig.wsiz.edu.pl/
http://lbg.wszia.edu.pl/wp-content/uploads/raport-nr1.pdf
http://lbg.wszia.edu.pl/wp-content/uploads/raport-nr1.pdf
http://www.dwr.org.pl/lubuskibarometr


Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym na przykładzie Warmii i Mazur    107 

 

 

Narzędziem badawczym jest ankieta, zaś przyjętą metodą – test koniunktury 

realizowany z częstotliwością kwartalną.   

Odmienną od powyższych koncepcję wskaźnika regionalnego stanu 

koniunktury przyjęli autorzy barometru koniunktury dla województwa 

zachodniopomorskiego. Podjęli oni próbę skonstruowania syntetycznego 

wskaźnika na podstawie danych ilościowych, tzn. danych pochodzących 

ze statystyki publicznej (Błędowski i in., 2009). Jest to jedyny jak do tej 

pory, oprócz małopolskiego, wskaźnik koniunktury, zbudowany 

na podstawie tzw. twardych danych ekonomicznych. Początkowo zakładano 

prowadzenie badania koniunktury z częstotliwością miesięczną, jednak 

obecnie projekt nie jest kontynuowany.    

3. Charakterystyka województwa warmińsko-mazurskiego 

Województwo warmińsko-mazurskie należy do grona regionów 

o niskim poziomie rozwoju w Polsce. Względnie niska jest tutaj również 

dynamika wzrostu gospodarczego. Wartość PKB na mieszkańca Warmii 

i Mazur nie przekracza 75 % wartości dla całego kraju. Poziom przeciętnej 

płacy w sektorze przedsiębiorstw jest tutaj o 21 % niższy niż w całym kraju, 

natomiast stopa bezrobocia zazwyczaj prawie dwukrotnie przekracza 

wartości ogólnopolskie. Jest to region, którego gospodarka wykazuje profil 

rolniczo-turystyczny. Oznacza to, iż z jednej strony mamy do czynienia 

ze specyfiką wahań produkcji rolniczej (nadprodukcja, brak stabilności cen, 

silna zależność od zmian polityki handlowej UE), z drugiej zaś rozwijający 

się sektor turystyki, który napotyka liczne trudności, takie jak brak dobrze 

rozwiniętej sieci dróg, połączeń kolejowych, lotnisk, odpowiedniej 

infrastruktury turystycznej (hotele, restauracje). Istotnym problemem są 

także znaczne wahania popytu turystycznego na Warmii i Mazurach, będące 

efektem względnie krótkiego okresu wysokiej aktywności gospodarczej 

w turystyce oraz dominującego w skali roku okresu zastoju w tej dziedzinie.  

 W latach 1995-2009 udział województwa warmińsko-mazurskiego 

w łącznej wartości PKB kraju uległ obniżeniu z poziomu 3 % do 2,8 %. 

O niższym od większości regionów kraju poziomie rozwoju gospodarczego 

świadczy także mniejszy udział gospodarki województwa w PKB Polski 

(2,8 %) w relacji do udziału w liczbie ludności (3,7 %). Rezultatem tego jest 

niższa i systematycznie malejąca w latach 1997–2001 oraz 2004-2009 

dynamika wzrostu wartości PKB na 1 mieszkańca w stosunku do średniej 

krajowej. W roku 2002 i 2003 nastąpiła w tym zakresie nieznaczna 

poprawa, nadal jednak PKB na mieszkańca regionu jest niższy o 26,2 % 

od średniej wartości w kraju. Taki stan rzeczy oznacza, iż województwo 

warmińsko-mazurskie należy do grupy regionów o najniższym w kraju 
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poziomie rozwoju, co przekłada się na równie niską atrakcyjność 

inwestycyjną. 

 

Tabela 2. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla województwa 

warmińsko-mazurskiego i Polski 

Wyszczególnienie 

PKB na mieszkańca 

(w mln zł, 2009 r.) 

Stopa bezrobocia w 

2011 r. 

Przeciętne 

wynagrodzenie 

(w zł, 2011 r.) 

bezwzględnie PL=100 bezwzględnie PL=100 bezwzględnie PL=100 

POLSKA 35210 100 12,5 100 3605 100 

warmińsko-

mazurskie 
25970 73,8 20,1 160,8 2869 79,6 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rn_pkb_rachunki_regionalne_w_2009.pdf; 

Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów, GUS, 

www.stat.gov.pl; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

warmińsko-mazurskiego, WUS Olsztyn.  

 

Tabela 3. Struktura wartości dodanej brutto w województwie 

warmińsko-mazurskim wg rodzajów działalności w 2010 r. 
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Polska 100 3,7 24,7 8,0 29,5 10,1 24,0 

warmińsko-

-mazurskie 100 8,2 24,0 8,0 25,5 9,3 25,0 

1
 – handel, naprawa pojazdów samochodo-wych; transport i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja 

Źródło: GUS, Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw 

i podregionów w latach 2000-2010; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13605_PLK_HTML. 

htm. 

 

 Jak zaznaczono powyżej, region Warmii i Mazur, ze względu na swój 

rolniczo-turystyczny profil gospodarczy, charakteryzuje się stosunkowo 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rn_pkb_rachunki_regionalne_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13605_PLK_HTML
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niskim poziomem uprzemysłowienia. W 2010 roku przeciętne zatrudnienie 

na 1000 mieszkańców w przemyśle wynosiło 59,4 osób, co jest wartością 

niższą od średniej dla Polski (70 osób). Udział województwa w krajowej 

produkcji sprzedanej przemysłu wynosi 2,3 %, natomiast w zatrudnieniu 

3,1 %. Stawia to gospodarkę regionu na 12 pozycji w kraju pod względem 

liczby zatrudnionych w przemyśle na 1000 mieszkańców 

(http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_Rocznik_2011_pol.pdf, 

14.10.2012). 

Udział osób zatrudnionych w przemyśle województwa 

warmińsko-mazurskiego w latach 2005-2010 był wyższy od średniej 

w kraju i od 2007 r., podobnie jak w przypadku zmian w strukturze wartości 

dodanej brutto, wykazywał tendencje malejące. Jest to również efekt 

niskiego potencjału tego sektora gospodarki regionalnej przy wyższym 

od średniego w Polsce udziale produkcji rolnej. Wyższy udział 

w zatrudnieniu w relacji do wartości produkcji wskazuje na bardziej 

pracochłonny, o niskim poziomie techniki, charakter regionalnego 

przemysłu. W przypadku udziału województwa w krajowej produkcji 

sprzedanej przemysłu zajmuje ono 11 pozycję w kraju zarówno pod 

względem wartości absolutnej jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Najwyższym udziałem w działalności produkcyjnej charakteryzuje się 

branża spożywcza. W latach 2005-2010 jej udział wzrósł o 11,1 punktu 

procentowego i stanowi obecnie ponad jedną trzecią część wartości 

produkcji w skali regionu (37,9 %). Na drugim miejscu znajduje się 

produkcja mebli. Znaczenie tej sekcji w badanym okresie uległo 

zmniejszeniu, nadal jednak stanowi ponad czterokrotnie większy udział 

(10,9 %) w porównaniu do średniej krajowej (2,7 %). Zaskakującym 

wynikiem z udziałem na poziomie ogólnokrajowym wykazała się sekcja 

„produkcja wyrobów z metalu” (Polska 6,1 %, warmińsko-mazurskie 

6,3 %). Na kolejnym miejscu znalazła się ponownie branża drzewna. 

Produkcja drewna i wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny stanowi 

na Warmii i Mazurach prawie dwukrotnie większy udział od wyniku 

ogółem dla kraju (odpowiednio, 5,2 % i 2,8 %). Spółki z branży meblarskiej 

oraz drzewnej, wytwarzające istotną cześć produkcji regionu, zlokalizowane 

są najczęściej na terenach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. W czasie ostatniego światowego kryzysu, mimo korzystania 

z przywilejów fiskalnych, wyraźnie odczuły efekt spadku zapotrzebowania 

na rynkach państw UE (Warżała, 2009). Do pozostałych branż przemysłu, 

które wykazują wyższy od średniej wartości w kraju udział w produkcji 

sprzedanej należy produkcja wyrobów z metali. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_Rocznik_2011_pol.pdf
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Zestawienie najważniejszych pod względem udziału w produkcji 

sprzedanej przemysłu dziedzin wskazuje, iż dominują tutaj tzw. wyroby 

niskiej techniki, w znacznej mierze pracochłonne. Są to jednocześnie grupy 

produktów o niewielkich możliwościach wzrostu wartości dodanej. Nie 

należy jednak traktować tego jako negatywną stronę przekształceń 

strukturalnych gospodarki Warmii i Mazur, gdyż dominacja tych działów 

jest zgodna z profilem gospodarczym województwa. Istotniejsze znaczenie 

dla tzw. rozwoju zrównoważonego regionu ma zastosowanie 

najnowocześniejszych, proekologicznych technik produkcji. Jest to bowiem 

warunek konieczny do rozwoju drugiej, obok rolnictwa, dziedziny 

w regionie, jaką jest branża turystyczna.  

4. Metodyka badania koniunktury na Warmii i Mazurach  

Do skonstruowania syntetycznego indeksu koniunktury gospodarczej 

w województwie warmińsko-mazurskim wykorzystano zagregowane dane 

dotyczące następujących makrowielkości gospodarczych: 

 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, 

 liczba ofert pracy złożonych w urzędach pracy, 

 dynamika przeciętnego wynagrodzenia sektorze przedsiębiorstw, 

 dynamika produkcji sprzedanej przemysłu, 

 dynamika sprzedaży detalicznej, 

 liczba udzielonych pozwoleń na budowę, 

 wartość wskaźnika klimatu dla biznesu Ifo. 

Jako uzupełnienie informacji na temat stanu koniunktury gospodarczej 

wykorzystano wskaźnik syntetyczny klimatu sektora bankowego, którym 

jest wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym Pengab. 

Zgodnie z zaleceniami formułowanymi w literaturze oraz procedurą 

określania stopnia współzależności między pojedynczymi zmiennymi 

a szeregiem referencyjnym, za pomocą wskaźnika korelacji 

z przesunięciem, dokonano podziału powyższych zmiennych składowych 

na równoległe oraz wyprzedzające wobec szeregu referencyjnego
5
. 

Podstawą konstrukcji wskaźnika bieżącego są następujące zmienne:  

 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, 

 dynamika przeciętnego wynagrodzenia sektorze przedsiębiorstw, 

 dynamika produkcji sprzedanej przemysłu, 

 dynamika sprzedaży detalicznej. 

                                                   
5
 W analizie koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 

zrezygnowano z tworzenia syntetycznego wskaźnika opóźnionego. 
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W wyniku analizy korelacji do budowy wskaźnika wyprzedzającego 

wykorzystano następujące zmienne:  

 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

 liczba ofert pracy złożonych w urzędach pracy, 

 liczba udzielonych pozwoleń na budowę, 

 wartość wskaźnika klimatu dla biznesu Ifo, 

 wartość wskaźnika klimatu sektora bankowego Pengab. 

Zmienne składowe syntetycznego miernika koniunktury mogą się 

różnić sposobem oddziaływania na jego zmianę. Niektóre z nich działają 

stymulująco (stymulanty), a inne hamująco na stan koniunktury 

gospodarczej (destymulanty). Do zmiennych o charakterze stymulant należą 

takie zmienne, których większe wartości świadczą o poprawie koniunktury, 

zaś destymulantami nazywane są takie zmienne, których spadek wartości 

świadczy o poprawie koniunktury, np. stopa bezrobocia, saldo budżetu 

państwa, czy saldo bilansu handlowego. W celu łatwiejszego odczytywania 

kierunku zmian koniunkturalnych dokonuje się przekształcenia destymulant 

w stymulanty. W niniejszej pracy zastosowano następującą formułę (Zeliaś, 

Pawełek i Wanat, 2000): 

 

      , 

 

gdzie:  

X – zmienna rzeczywista, 

X’ – zmienna przekształcona, 

c – stała, spełniająca warunek: c ≥ max{Xi}. 

W procesie konstruowania syntetycznego miernika koniunktury 

zachodzi niejednokrotnie konieczność łączenia zmiennych o różnych 

amplitudach wahań. Wymaga to wówczas zastosowania procedury 

standaryzacji (normalizacji) danych. Celem tej operacji jest ograniczenie 

wpływu wskaźników o znacznej zmienności na ostateczne wartości 

wskaźnika złożonego. Procedura standaryzacji może mieć różny charakter, 

w zależności od przyjętych kryteriów. W przypadku tzw. stymulant 

najczęściej stosowaną procedurą normalizacyjną, zastosowaną również 

w niniejszej pracy,  jest formuła (Zeliaś, Pawełek i Wanat, 2000; Malina, 

2004): 

   
 

  
 

gdzie:  

X – zmienna rzeczywista, 

X’ – zmienna przekształcona, 
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   – średnia arytmetyczna. 

Tak przekształcone zmienne charakteryzują się czterema 

właściwościami (Zeliaś, Pawełek i Wanat, 2000): 

 są wzajemnie porównywalne, gdyż ze zmiennych jednoimiennych 

wyeliminowano jednostki miary, 

 posiadają zróżnicowane wariancje, 

 średnia arytmetyczna każdej z nich jest równa jedności, 

 suma wartości każdej z nich jest równa liczbie badanych obiektów.   

Często ponownej normalizacji dokonuje się już na etapie 

zagregowanego indeksu, w rezultacie czego końcowe wskaźniki są bardziej 

czytelne, a także łatwiej porównywalne między sobą (np. wskaźnik 

wyprzedzający w stosunku do wskaźnika równoczesnego).  

Do kwantyfikacji stanu koniunktury gospodarczej w województwie 

warmińsko-mazurskim wykorzystano tzw. mierniki syntetyczne. Służą one 

do określenia za pomocą jednej liczby stanu rozwoju zjawiska, którego opis 

wymaga zbadania wielu cech. Zjawisko takie, będące procesem 

wielocechowym, jest obserwowane na obiekcie lub zbiorze obiektów, 

co w konsekwencji umożliwia porządkowanie obiektów ze względu na stan 

rozwoju (Malina, 2004; Strahl, 1990). Formuła miernika, jaką zastosowano 

w pracy, jest następująca: 

 

   
 

 
    

 

   

 

 

gdzie: 

zi – wartość znormalizowana zmiennej 

zij – wartość przekształcona i-tej zmiennej w j-tym okresie 

m – liczba zmiennych 

W kolejnym etapie konstruowania wskaźników koniunktury dokonano 

usunięcia czynnika sezonowego i nieregularnego z danych empirycznych 

metodą TRAMO/SEATS. Jest to metoda zalecana przez międzynarodowe 

organizacje statystyczne, m. in. Eurostat (Kufel, 2007). Do estymacji 

czynnika cyklicznego z odsezonowanych uprzednio danych empirycznych 

wykorzystano filtr Hodricka-Prescotta (Adamowicz i in., 2008)
6
. Filtr 

Hodricka-Prescotta jest filtrem, na podstawie którego otrzymujemy 

komponent trendu, co oznacza, że eliminujemy wysokie częstotliwości. Filtr 

                                                   
6
 Odsezonowanie danych surowych metodą TRAMO/SEATS, jak również wyodrębnienie 

składnika cyklicznego z zastosowaniem filtra Hodricka-Prescotta wykonano w programie 

GRETL.   
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ten nie usuwa wahań krótkookresowych wobec tego w przypadku szeregów, 

gdzie było to możliwe stosowano komponent trend+cykl (czyli komponent 

oczyszczony z wahań sezonowych i przypadkowych) otrzymany 

na podstawie zastosowania procedury TRAMO-SEATS. Komponent 

cykliczny obliczany jest poprzez odjęcie trendu z filtra HP od szeregu 

źródłowego. Parametrem tej metody jest tzw. parametr wygładzania lambda. 

Parametr wygładzania ustalono w wysokości, którą zasugerowali Ravn 

i Uhlig. Zaproponowali oni regułę, zgodnie z którą λ powinna być równa 

liczbie będącej wynikiem następującego działania: ilość okresów danej 

częstotliwości w roku podzielona przez 4, następnie podniesiona do potęgi 

czwartej i potem przemnożona przez 1600. Dla danych kwartalnych mamy: 

λ = (4 / 4)
4
 *1600 = 1600. W przypadku danych miesięcznych λ = (12 / 4)

4
 

*1600 = 129600 (Adamowicz i in., 2008). 

5. Wyniki badań  

Analizowany okres czasu, wynoszący 94 miesiące, jest zbyt krótki 

do tego, aby można było wyodrębnić pełne cykle koniunktury. Lata 

2005-2012 to okres końca fazy ekspansji cyklu, trwającej od 2002 do 2007 

roku.  Początek fazy spadkowej przypada na marzec 2007 r. i trwa do lutego 

2009 r. Począwszy od stycznia 2009 do kwietnia 2011 r. odnotowano 

poprawę koniunktury, jednak dalsze okresy przyniosły w tym zakresie 

spadki wartości wskaźnika.     

Gdyby przyjąć, iż ostatni górny punkt zwrotny wystąpił w marcu 

2011 r., to długość od poprzedniego do ostatniego górnego punktu 

zwrotnego wyniosła 58 miesięcy. Zwraca uwagę również fakt wyprzedzenia 

fazowego między wskaźnikiem bieżącym a cyklem produkcji 

przemysłowej. Waha się ono od 5 miesięcy w przypadku dolnego punktu 

zwrotnego do 9 miesięcy w odniesieniu do szczytu kończącego fazę 

pomyślnej koniunktury w 2007 roku. Wprawdzie ostatni górny punkt 

zwrotny w lutym 2011 r. jest zbieżny z górnym punktem zwrotnym w cyklu 

produkcji przemysłowej, to nie przesądza on o poprawności wyznaczania 

punktów zwrotnych przez wskaźnik syntetyczny. Wymaga to dalszych 

badań poprzez wydłużanie szeregów empirycznych. Przesunięcie fazowe 

może być także rezultatem doboru zmiennych składowych wskaźnika. Jak 

wcześniej zaznaczono, było ono podyktowane dostępnością danych 

empirycznych, podlegających zjawisku cykliczności. Również zakres 

fluktuacji, mierzony odległością między górnym i dolnym punktem 

zwrotnym, jest większy w przypadku cyklu produkcji przemysłowej. 

Wynika to z faktu złożoności wskaźnika syntetycznego, która powoduje 

częściowe znoszenie się wzajemnych wahań zmiennych składowych.    
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Rysunek 1. Wartości wskaźnika bieżącego koniunktury dla województwa 

warmińsko-mazurskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 2. Wahania czynnika cyklicznego bieżącego wskaźnika 

koniunktury na tle wahań czynnika cyklicznego produkcji przemysłowej 

w województwie warmińsko-mazurskim 

Źródło: opracowanie własne. 

 84

 86

 88

 90

 92

 94

 96

 98

 100

 102

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

szereg oczyszczony z wahañ sezonowych i przypadkowych

szereg surowy

 90

 92

 94

 96

 98

 100

 102

 104

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

hpt_CURRE_tr

hpt_PRZEM_tr



Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym na przykładzie Warmii i Mazur    115 

 

 

Wartość wskaźnika prognostycznego stanowi wypadkową zmian 

pozytywnie i negatywnie oddziałujących na wartość prognozy. W relacji 

do szeregu referencyjnego możemy zaobserwować wyprzedzenie 

w zidentyfikowanych punktach zwrotnych. Wynosi ono od 4 do 14 miesięcy 

dla górnych punktów zwrotnych oraz 8 miesięcy dla dna ostatniego 

światowego kryzysu ekonomicznego. Takie zróżnicowanie w zakresie 

długości wyprzedzenia fazowego wynika z odmiennych zachowań 

poszczególnych zmiennych składowych wskaźnika wyprzedzającego. 

 

 

Rysunek 3. Wartości wskaźnika wyprzedzającego koniunktury dla 

województwa warmińsko-mazurskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Największe wyprzedzenie względem szeregu produkcji przemysłowej 

wykazywał wskaźnik Ifo (wyprzedzenie od 6 do 9 miesięcy). Także 

zmienna określająca liczbę udzielonych pozwoleń na budowę wykazywała 

znaczne wyprzedzenie, jednak nie występowało ono systematycznie. 

Najkrótszym wyprzedzeniem cechowały się zmienne: liczba ofert pracy 

oraz indeks klimatu sektora bankowego Pengab. Ponadto zmienna opisująca 

liczbę ofert pracy wykazywała dodatkowe spadki w badanym okresie. 

Można to uzasadnić zmianą polityki subsydiowania nowych miejsc pracy 

od 2011 roku, jakiej dokonał rząd. W efekcie od 2011 r. miał miejsce 

gwałtowny spadek liczby ofert pracy. Również indeks Pengab nie 
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wykazywał pełnej zgodności w zakresie wyprzedzenia punktów zwrotnych 

szeregu referencyjnego. Może to wynikać z faktu, iż obejmuje on wszystkie 

aspekty funkcjonowania systemu bankowego, nie tylko np. liczbę wniosków 

kredytowych.       

 

 

Wykres 4. Wahania czynnika cyklicznego wyprzedzającego wskaźnika 

koniunktury na tle wahań czynnika cyklicznego produkcji przemysłowej 

w województwie warmińsko-mazurskim 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pomimo, iż wskaźnik wyprzedzający wykazuje większy stopień 

systematyczności w zakresie wyprzedzeń punktów zwrotnych szeregu 

referencyjnego, podobnie jak w przypadku wskaźnika bieżącego, nie można 

z pełną odpowiedzialnością ocenić jego poprawności. Zbyt krótki szereg 

czasowy oraz wąski zakres zmiennych wyprzedzających nie pozwalają 

na ostateczne potwierdzenie bądź wykluczenie którejkolwiek ze zmiennych 

składowych. Wydłużenie szeregów czasowych oraz zwiększenie liczby 

zmiennych składowych o charakterze wyprzedzającym umożliwiłyby 

wyodrębnienie co najmniej dwóch pełnych cykli, a tym samym 

zwiększyłyby wiarygodność uzyskiwanych prognoz.  
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6. Wnioski 

Przeprowadzona analiza koniunktury w ujęciu regionalnym ma 

charakter wstępny. Głównym mankamentem konstruowanych wskaźników 

koniunktury są, oprócz niewielkiej liczby zmiennych składowych, krótkie 

ich szeregi. Niespełna 8-letni przedział czasowy uniemożliwia 

wyodrębnienie co najmniej dwóch pełnych cykli koniunkturalnych. Dałoby 

to pełniejszy obraz przydatności konstruowanych wskaźników. Stąd dalsze 

badania powinny polegać na wydłużaniu istniejących szeregów czasowych 

oraz poszukiwaniu innych wielkości, które charakteryzują się cyklicznością 

w czasie. 

Przeprowadzona analiza potwierdza, iż dane ilościowe 

odzwierciedlają pewne prawidłowości w gospodarce, które można określić 

mianem zmian cyklicznych. Mimo utrudnień w dostępie do danych 

ilościowych badania koniunkturalne w ujęciu regionalnym mogą być 

realizowane. W dalszych badaniach koniunktury gospodarczej 

województwa warmińsko-mazurskiego należy poddać konfrontacji wyniki 

otrzymane na podstawie danych ilościowych z wynikami badań 

jakościowych, a także ze zagregowanym szeregiem referencyjnym, jakim 

jest PKB.   
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Streszczenie 
W niniejszej pracy przedstawiono kolejną wersję modelu dla 

prognozowania podstawowych wskaźników makroekonomicznych 

z wykorzystaniem danych z testów koniunktury. W pracach 

Białowolskiego, Kuszewskiego i Witkowskiego (2010a, 2010b, 2011, 

2012a, 2012b) rozwijano metodykę budowy modeli dla prognozowania 

tempa zmian produktu krajowego brutto, stopy bezrobocia i wskaźnika cen 

towarów konsumpcyjnych. W zbiorze regresorów tych modeli, oprócz 

opóźnionych w czasie zmiennych endogenicznych, uwzględnia się 

wyłącznie wyniki różnych testów koniunktury.  

Badanie dotyczy specyfikacji modelu prognostycznego metodą 

bayesowskiego uśredniania klasycznych oszacowań (Bayesian averaging 

of classical estimates, BACE). Przyjęte rozwiązanie umożliwia 

automatyzację proces doboru postaci modelu. W kolejnym etapie 

postępowania jest rozważany wpływ sezonowości deterministycznej 

i stochastycznej szeregów czasowych na wynik procesu prognozowania. 

Zaproponowano intuicyjną procedurę uwzględniania obu rodzajów 

sezonowości w procesie prognozowania. Po zakończeniu procesu estymacji 

i doboru modeli weryfikowano ich możliwości prognostyczne. 
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This paper presents another version of model designed to forecast 

main macroeconomic indicators with the use of economic survey data. 
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GDP growth rate, unemployment rate and CPI were proposed. The set 

of regressors in those models included only lagged dependent variables and 

indices based on various survey data. 

In this paper the specification of the forecasting model is selected with 

the use of Bayesian averaging of classical estimates (BACE). This algorithm 

enables an automatic process of selection of functional form of the model. 

Next the influence of deterministic and stochastic seasonality in time series 

on forecasting process is concerned. An intuitive procedure of applying 

and selecting among both types of seasonality in the forecasting process is 

discussed. Afterwards their forecasting capabilities are considered. 
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1. Wprowadzenie  

Testy koniunktury są obecnie w wielu krajach standardowym 

sposobem badania zmian aktywności gospodarczej i zbierania informacji 

o spodziewanym, przyszłym kształcie procesów gospodarczych. Historia 

tych badań w Polsce sięga połowy lat osiemdziesiątych XX wieku i można 

się z nią zapoznać w pracy Adamowicz (2008). Wyniki badań koniunktury 

metodą testu otrzymuje się z większym wyprzedzeniem niż oceny zmian 

wartości analogicznych kategorii ekonomicznych w statystyce oficjalnej. 

Sensowność badania metodą testu koniunktury tkwi w założeniu, 

że ankietowany producent lub konsument, pytani o kształt i jakościową 

ocenę przebiegu procesów gospodarczych w przyszłości, udzielają 

odpowiedzi, które co prawda są wynikiem niesformalizowanego 

i niestrukturalizowanego sposobu rozumowania, bez użycia przemyślanych 

kalkulacji i metod analitycznych, ale w zamian za to są nasycone 

doświadczeniem biznesowym i życiowym ankietowanego. Tym samym 

uznaje się znaczącą rolę intuicji w poznaniu na wielu płaszczyznach 

procesów makroekonomicznych (Drabarek, 2006). Intuicja w zakresie 

procesów ekonomicznych jest tylko w części uwarunkowana zdobytą 

wiedzą. Procesy socjalizacji ekonomicznej, nabywania pojęć i wartości 

ekonomicznych są przedmiotem badań psychologii ekonomicznej (Tyszka, 

2004). 

Wynik testu koniunktury pochodzi jednocześnie od bardzo licznej 

grupy mikropodmiotów gospodarczych i jest otrzymany według bardzo 

prostej metodyki, która nie niesie za sobą niebezpieczeństwa zniekształcenia 

efektów poznawczych badania. Po wielu latach stosowania testy 

koniunktury i ich publikowane wyniki stają się stałym elementem rytuału 

komunikacyjnego w procesach społecznych. Wyniki testów koniunktury są 

współcześnie jednym z przejawów kształtowania się wiedzy wspólnej 

mikropodmiotów o stanie i przyszłości systemu ekonomicznego. Podobnie 

jak stykamy się z koncepcją wiedzy wspólnej jako jedną z teorii 

socjologicznych (Anuszewska, 2010), tak możemy mówić o wynikach 

testów koniunktury jako mierniku ekonomicznej mądrości zbiorowej 

producentów i konsumentów. 

Wydaje się, iż istnieje analogia między analizą techniczną stosowaną 

na rynkach finansowych a ocenami wyrażanymi w testach koniunktury. 

Argumentem za stosowaniem analizy technicznej do przewidywania 

przyszłych stanów i zmian notowań papierów wartościowych jest hipoteza, 

że rynek jest mechanizmem dyskontującym przyszłość, a masowe zjawiska 

giełdowe wyprzedzają w czasie realne zjawiska makroekonomiczne. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że opinie badanych w testach koniunktury 
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tworzą giełdę wymiany poglądów o przyszłym przebiegu procesów 

gospodarczych, mogą wyprzedzać zjawiska ekonomiczne i mogą 

dyskontować przyszłość.  

Dane z testów koniunktury są szeroko stosowane w analizach 

ekonometrycznych prowadzących do prognozowania wartości 

najważniejszych wskaźników rozwoju gospodarczego. Wyczerpującego 

przeglądu istniejących podejść i modeli dokonano w opracowaniu 

Białowolskiego i in. (2009). Tutaj warto wspomnieć jedynie o próbach 

budowy ekonometrycznych modeli wielorównaniowych, zawierających jako 

regresory kategorie pochodzące z testów koniunktury. Do tej pory jedynym 

makroekonomicznym, wielorównaniowym modelem prognostycznym dla 

gospodarki Polski, w ramy którego wbudowane są wyniki testów 

koniunktury, jest model CLIMA zbudowany przez zespół kierowany przez 

M. Drozdowicz-Bieć (Białowolski i in., 2007 i 2008). Model ten opisuje 

cykliczne zmiany produktu krajowego, stopy bezrobocia i stopy inflacji, 

i został zbudowany z myślą o generowaniu średniookresowych prognoz 

wymienionych wielkości w ujęciu kwartalnym. Specyfikacja równań 

modelu oparta jest o podstawy teorii ekonomii, zaś wskaźniki koniunktury 

służą lepszemu dopasowaniu modelu do danych. 

Celem pracy jest pokazanie, że możliwa jest konstrukcja rodziny 

modeli ekonometrycznych, do których regresory dobrano metodą 

bayesowskiego uśredniania klasycznych oszacowań (Bayesian averaging 

of classical estimates, BACE). Wykorzystuje się zbiór informacji 

pochodzących z testów koniunktury dla Polski i Niemiec – głównego 

handlowego partnera Polski. Oczekuje się przy tym, że wskaźniki 

koniunktury mają właściwości wyprzedzającego reagowania na zmiany 

w wartościach i relacjach podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych, takich jak: dynamika PKB, wskaźnik inflacji oraz 

stopa bezrobocia. Jednym z rozważanych zagadnień jest zbadanie wpływu 

sezonowości szeregów czasowych na jakość dopasowania modeli 

ekonometrycznych i dokładność generowanych na podstawie tych modeli 

prognoz. Skonstruowane  modele ekonometryczne opisujące polską 

gospodarkę w kolejnym kroku postępowania zostaną wykorzystane 

do wygenerowania krótkoterminowych, kwartalnych prognoz zmian 

produktu krajowego brutto, wskaźnika zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych oraz stopy bezrobocia. Na zakończenie zostanie 

przeprowadzona dyskusja zasadności otrzymanych prognoz i ich 

porównanie z prognozami innych instytucji. Praca stanowi kontynuację prób 

skonstruowania automatycznego systemu generowania krótkoterminowych 

prognoz makroekonomicznych. 
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Praca składa się z następujących części. W części 2 przeprowadzono 

krótką dyskusję na temat prognozowania makroekonomicznego w czasie 

kryzysu ekonomicznego. W części trzeciej przedstawiono wykorzystywane 

do szacowania modeli ekonometrycznych dane i omówiono własności 

statystyczne przygotowanych szeregów czasowych. Część 4 zawiera opis 

zastosowanej metodologii BACE i jej modyfikacji na potrzeby niniejszej 

pracy. W części piątej zbadano dokładność dopasowania otrzymanych 

modeli prognostycznych, przeprowadzono analizę wpływu sezonowości 

szeregów czasowych i przyjętych sposobów jej modelowania na jakość 

prezentowanych prognoz. Otrzymane prognozy porównano z innymi 

aktualnie dostępnymi prognozami i zrealizowanymi wartościami 

wskaźników za 2 kwartały 2012 r. W części 6 zawarto sugestie 

co do dalszych kierunków badań.   

2. Prognozowanie makroekonomiczne przed i po (?) kryzysie  

Prognozowanie makroekonomiczne zostało poważnie dotknięte przez 

kryzys. W znacznej mierze odpowiedzialność za to ponosi niska jakość 

prognoz w okresie przed załamaniem koniunktury na początku tego okresu. 

Dobrze zostało to przedstawione w nowym wydaniu podręcznika 

do ekonomii autorstwa Blancharda (2011), w którym autor dokonuje 

przeglądu prognoz grupy amerykańskich ekonomistów tuż po tym, jak 

pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu w grudniu 2007 r. Dzieli ich na dwie 

grupy. W grupie optymistów dominowały zdania o braku negatywnych 

symptomów z gospodarki oraz wskazania na możliwość neutralizacji 

negatywnych procesów zachodzących w gospodarce przez zastosowanie 

odpowiednich narzędzi polityki pieniężnej. Pesymiści argumentowali zaś, 

że załamanie może być na tyle silne, że jednorazowe działania ze strony 

FED mogą nie przynieść rezultatu. Pomimo że ich poglądy dotyczące 

krótkookresowych prognoz dla gospodarki USA były zróżnicowane, 

to zaledwie po dziewięciu miesiącach prognozy praktycznie w całości 

okazały się nietrafne. Według Blancharda, „nawet najwięksi pesymiści 

okazali się być zbyt optymistyczni”.  

W znacznej mierze zawiodły również modele równowagi ogólnej 

klasy DSGE, które często stanowią podstawowe narzędzie formułowania 

prognoz przez ekonomistów. Zauważają to nawet sami autorzy tego typu 

analiz (por. np. Grabek i in., 2009). Podejrzewa się, że pomimo 

wewnętrznej spójności ekonomicznej tego typu modeli, zawarte w nich 

założenia są zbyt restrykcyjne i nie przystają do złożoności otaczającego nas 

świata. W związku z tym poszukuje się nowych kierunków rozwoju dla tego 

typu modeli. Główna oś badań skupia się na włączeniu do analizy sektora 
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finansowego, który w największym stopniu ponosi odpowiedzialność 

za ostatni kryzys. Rozbudowywanie tego typu modeli ma wiele zalet, w tym 

główną polegającą na lepszym zrozumieniu otoczenia gospodarczego, 

jednak wydaje się, że do pełnego zrozumienia gospodarki i lepszego 

prognozowania procesów potrzebujemy czegoś więcej.  

Dalsze argumenty dotyczące słabości modeli w diagnozowaniu 

i ocenie siły oraz trwałości szoków można znaleźć w prezentacji 

z warsztatów dotyczących prognozowania przez banki centralne (Coenen, 

2010). W opinii Coenena, szczególnie widoczny jest brak prawidłowego 

włączenia efektów związanych z rynkami finansowymi do modelowania 

procesów gospodarczych. Jednym z rozwiązań zasugerowanych przez niego 

jest włączenie systemów ważenia, które powinny eliminować z grupy 

modeli prognostycznych te, które nie prognozują trafnie. Dodatkowa 

sugestia dotyczy zwiększenia udziału danych pochodzących z badań 

koniunktury. Ten pogląd był już obecny przed kryzysem. Według Pesarana 

i Weale’a (2006), dane koniunktury stanowią dobry materiał do prognoz 

zarówno w przypadku kiedy mogą być wykorzystane samodzielnie, jak 

i wtedy gdy stanowią uzupełnienie dla modeli szeregów czasowych. 

W opracowaniach datowanych po 2008 roku przebija się on nawet częściej 

(np. Bańbura i in., 2010). Z wykorzystaniem zbioru danych z badania 

prowadzonego zgodnie z metodyką Komisji Europejskiej (podobnie, jak to 

ma miejsce w przypadku badania prowadzonego w IRG SGH) Bańbura i in. 

wskazują, iż włączenie danych z badań koniunktury prowadzi do znaczącej 

poprawy w prognozowaniu bieżących wartości (nowcasting) agregatów 

ekonomicznych, nim oficjalne wartości staną się ogólnodostępne.     

Innym obszarem zainteresowania badaczy zajmujących się 

prognozami w okresie kryzysu jest modelowanie w czasach gorszej 

koniunktury. W wielu opracowaniach można znaleźć przykłady pokazujące, 

że zestaw zachowań gospodarki w okresie kryzysu znacząco różni się 

od tego, który jest obserwowany w okresie szybkiego wzrostu 

gospodarczego (np. Zarnovitz, 1992; Diebold i Rudebush, 1999). Pojawia 

się zatem potrzeba dalszego rozwoju modeli, które będą charakteryzowały 

się dobrymi własnościami prognostycznymi w okresie gorszej koniunktury. 

Zgodnie z wynikami badań, obecnie trwający kryzys w strefie euro 

spowodował przejście ze stanu, w którym wykorzystanie mocy 

produkcyjnych znajdowało się powyżej potencjału, do stanu, w którym 

wykorzystanie mocy produkcyjnych zeszło poniżej potencjału. Co więcej, 

ta zmiana nie pociągnęła za sobą znaczącego spadku stopy inflacji, która to 

pozostawała w znacznej mierze pod wpływem czynników zewnętrznych 

(Huček i in. 2010). W warunkach, w których niskie wykorzystanie 
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potencjału gospodarki współwystępuje z wysoką inflacją, standardowe 

modele mogą generować obciążone prognozy. W przypadku danych 

koniunktury mamy jednak do czynienia z dodatkową informacją związaną 

z wiedzą wspólną, która umożliwia prognozowanie w warunkach 

zmiennego otoczenia gospodarczego, gdyż zmiany strukturalne stają się 

częścią informacji, szerokodostępną dla podmiotów. Dobrze podsumowali 

to Beneš i in. (2010): „dodatkowa informacja pochodząca z danych 

o wysokiej częstotliwości może być kluczowa w trakcie kryzysu lub, 

bardziej ogólnie, w okresach wysokiej niepewności, kiedy to standardowe 

związki wbudowane w model tracą aktualność”.        

Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia modelowania 

i prognozowania gospodarczego z ostatnich lat, można również przyjąć 

za Roubinim (2010) kategoryczną postawę, że systemy gospodarcze 

zmieniają się na tyle szybko, że nie ma możliwości włączenia tych zmian 

do teorii ekonomii, a nowa era wymaga po prostu zmiany w sposobie 

myślenia. Możliwe więc, że próba podążania z teorią za zmianami 

gospodarczymi jest skazana na niepowodzenie, jednak pozostawia to furtkę 

dla automatyzmu informacji pozyskiwanej bezpośrednio od uczestników 

życia gospodarczego. Ten sposób myślenia postanowiliśmy wykorzystać 

w niniejszym artykule, uciekając od analiz ekonomicznych procesów 

gospodarczych, a skupiając się na informacji niesionej przez dane z testu 

koniunktury.  

3. Dane 

Dla potrzeb budowy modelu prognostycznego zgromadzono 

kwartalne dane obejmujące lata 1996-2011. Dane o produkcie krajowym 

brutto, wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz stopie 

bezrobocia (UNE) wg BAEL pochodzą z publikacji Głównego Urzędu 

Statystycznego. Wartości dotyczące produktu krajowego brutto opracowano 

w dwóch wariantach. Jeden szereg czasowy, GDP, zawiera wskaźniki tempa 

zmian wyznaczone według zasady „analogiczny okres roku poprzedniego 

równy 100”, natomiast drugi, GDP_VOL, jest szeregiem niewyrównanych 

sezonowo kwartalnych wartości produktu krajowego brutto w cenach 

stałych (z 2005 r.) liczonych z wartości dla 2010 r. metodą nawiązania 

łańcuchowego wstecz dla lat 1996-2009 oraz wprzód dla roku 2011. 

Do przeliczenia użyto wspomnianych wcześniej wskaźników tempa zmian. 

Oba szeregi czasowe GDP oraz GDP_VOL zawierają zatem tę samą 

informację o wartościach zmiennej endogenicznej, ale ich własności 

statystyczne są odmienne.  
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Z założenia oprócz opóźnionych w czasie zmiennych endogenicznych, 

rolę zmiennych objaśniających w projektowanych modelach 

ekonometrycznych mają pełnić dane z testów koniunktury. Dane te są 

publikowane najczęściej jako dane miesięczne. Zgodnie z powszechnie 

stosowaną zasadą za wartości kwartalne przyjmuje się wartości testów 

koniunktury dla pierwszych miesięcy kolejnych kwartałów: stycznia, 

kwietnia, lipca i października.  

Baza danych używanych w procesie szacowania parametrów modeli 

prognostycznych zawiera szeregi czasowe badań koniunktury 

prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w przemyśle, 

handle, rolnictwie, budownictwie i dla gospodarstw domowych. 

Zgromadzono i wykorzystano również dane o wartościach indeksów 

publikowanych przez następujące instytucje: The Centre for European 

Economic Research (ZEW), Leibniz Institute for Economic Research 

at the University of Munich (Ifo Institute) oraz Bureau for Investments and 

Economic Cycles (BIEC). Ostatnim  z szeregów czasowych jest szereg 

czasowy wartości wskaźnika menedżerów logistyki (PMI
TM

) dla polskiego 

przemysłu. 

Stosuje się następujące oznaczenia indeksów w szacowanych 

modelach ekonometrycznych: 

zew_ies – wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW, 

ifo_bs – wskaźnik sytuacji ekonomicznej Ifo, 

ifo_be – wskaźnik oczekiwań ekonomicznych Ifo, 

biec_wwk – wskaźnik wyprzedzający koniunktury BIEC, 

biec_wpi – wskaźnik przyszłej inflacji BIEC, 

biec_wrp – wskaźnik rynku pracy BIEC, 

biec_wd – wskaźnik dobrobytu BIEC, 

pmi – wskaźnik menedżerów logistyki (PMI
TM
) dla polskiego przemysłu, 

ind_xxx - saldo odpowiedzi na pytanie „xxx” z badania IRG koniunktury 

w przemyśle (tabela 1), 

hhs_xxx - saldo odpowiedzi na pytanie „xxx” z badania IRG koniunktury 

konsumenckiej (tabela 2). 

trade - wartość testu IRG koniunktury w handlu, 

agri - wartość testu IRG koniunktury w rolnictwie, 

cons - wartość testu IRG koniunktury w budownictwie. 

We wszystkich wymienionych szeregach czasowych pochodzących 

z testów koniunktury oprócz zew_ies przyjęto, że poziom wskaźnika równy 

100 oznacza taki sam udział odpowiedzi pozytywnych i negatywnych 

na dane pytanie. Oznacza to, że wartości wskaźników oscylują wokół 

wartości 100, co zmniejsza ich zmienność. Przed przystąpieniem do badania 
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sezonowości od wartości wskaźników Ifo, BIEC i IRG odjęto stałą 100. 

Od wartości wskaźnika PMI
TM

 odjęto 50, ponieważ w jego przypadku, 

to właśnie ta wartość wyznaczała poziom neutralny. Przed wykonaniem 

tych operacji zmienność wartości wskaźników mierzona ilorazem 

odchylenia standardowego i średniej wahała się od 0,03 do 0,34. 

Po usunięciu wartości poziomów neutralnych zmienność wartości 

wskaźników znacznie się zwiększyła, co poprawia ich potencjalne 

możliwości opisu zmienności wartości zmiennych endogenicznych. 

 

Tabela 1. Wybrane pytania z testu koniunktury w przemyśle 

Symbol Pytanie (ind_xxs – stan obecny, ind_xxf – oczekiwanie) 

ind_q1 Produkcja 

ind_q2 Zamówienia ogółem 

ind_q3 Zamówienia eksportowe 

ind_q4 Wielkość zapasów 

ind_q5 Ceny produkowanych w przedsiębiorstwie wyrobów 

ind_q6 Zatrudnienie 

ind_q7 Sytuacja finansowa 

ind_q8 Ogólna sytuacja gospodarki polskiej 

Źródło: Koniunktura w przemyśle, Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. 

 

Po opisanym wyżej przygotowaniu wartości szeregów czasowych 

zbadano ich własności integracji i sezonowości. Do badania integracji użyto 

testów ADF i KPSS. Nie stwierdzono obecności w bazie danych szeregów 

czasowych o wyższym stopniu zintegrowania niż 1. Okazało się, iż w wielu 

wypadkach oba testy nie pozwalały wyciągnąć tego samego wniosku 

o danym szeregu. Dla zmiennych biec_wwk, biec_wrp, biec_wd, ind_q4f, 

ind_q5s, ind_q5f, ind_q6s, ind_q6f, ind_q8s, hhs_q4, hhs_q5, hhs_q7, 

hhs_q8 diagnozy o stopniu zintegrowania szeregu czasowego wynikające 

z obu testów były odmienne. Można przyjąć, że szeregi czasowe sald 

odpowiedzi na pytania testu koniunktury dla sektora przemysłowego są 

szeregami czasowymi stacjonarnymi, czyli zintegrowanymi I(0), natomiast 

szeregi czasowe odpowiedzi na pytania testu koniunktury gospodarstw 

domowych są szeregami czasowymi zintegrowanymi I(1). Pozostałe szeregi 

czasowe są szeregami stacjonarnymi. Wobec powyższego zdecydowano nie 

różnicować wartości szeregów I(1), ale badać własności statystyczne 

szeregów reszt szacowanych modeli. 
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Tabela 2. Pytania z testu koniunktury konsumenckiej 

Symbol Pytanie 

hhs_q1 
Ocena sytuacji finansowej gospodarstwa domowego 

w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy  

hhs_q2 
Oczekiwanie co do stanu finansów gospodarstwa domowego 

w ciągu kolejnych 12 miesięcach 

hhs_q3 
Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski w ostatnich 12 

miesiącach 

hhs_q4 
Oczekiwanie co do ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski 

w ciągu kolejnych 12 miesięcach 

hhs_q5 Porównanie kosztów utrzymania teraz i przed 12 miesięcami 

hhs_q6 
Oczekiwanie co do tempa zmian cen w ciągu kolejnych 12 

miesięcach 

hhs_q7 
Oczekiwanie co do zmian bezrobocia w ciągu kolejnych 12 

miesięcach 

hhs_q8 Korzystne obecnie kupowanie dóbr trwałego użytku 

hhs_q9 

Prognoza wydatków na dobra trwałego użytku w horyzoncie 12 

miesięcy w relacji do analogicznych wydatków w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy 

hhs_q10 
Ocena oszczędności i klimatu do oszczędzania w kontekście 

sytuacji ekonomicznej kraju 

hhs_q11 
Możliwość zgromadzenia jakichkolwiek oszczędności w ciągu 

kolejnych 12 miesięcach 

hhs_q12 Obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego 

Źródło: Kondycja gospodarstw domowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Kolejnym problemem jest spodziewana sezonowość szeregów 

czasowych z testów koniunktury. Sezonowość rozumiemy tutaj jako 

powtarzalne odchylenia wartości kwartalnych szeregu czasowego od trendu 

długookresowego. Obecnie – przez analogię do ustaleń ekonometrii 

szeregów czasowych co do występowania trendów deterministycznych 

i stochastycznych – wyróżnia się sezonowość deterministyczną 

i sezonowość stochastyczną. Zwykle za przyczyny pojawiania się odchyleń 

przyjmuje się wpływ czynników pogodowych, kalendarzowych bądź 

wywoływanych przez otoczenie w systemie społecznym i ekonomicznym. 

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że sezonowość deterministyczną 

wywołują czynniki związane z naturalnym upływem czasu, a sezonowość 

stochastyczną – zmiany natężenia aktywności ekonomicznej (Nehrebecka 
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i Grudkowska, 2010). Uproszczenie tego wyjaśnienia wynika z wzajemnego 

nakładania się na siebie obu wymienionych grup czynników. Testowanie 

sezonowości deterministycznej w szeregu czasowym sprowadza się 

do oszacowania parametrów modelu trendu danego szeregu (liniowego albo 

nieliniowego) z dołączonymi zmiennymi 0-1, które mają za zadanie 

modelować odchylenia sezonowe. Jeśli chociaż jeden parametr przy 

zmiennej 0-1 ma wartość istotnie różną od zera, to możemy wnioskować 

o istnieniu sezonowości deterministycznej. Ustalenie istnienia sezonowości 

stochastycznej jest o wiele trudniejsze. W pakiecie Demetra+ (Grudkowska, 

2011) jest przykładowo proponowana procedura sprowadzająca się 

do przeprowadzenia 4 testów statystycznych dla jednego szeregu 

czasowego. Jednocześnie przyznaje się, że większość dostępnych testów nie 

diagnozuje precyzyjnie istnienia sezonowości stochastycznej w szeregu 

czasowym. Należy podkreślić, iż przypadek rozpatrywany w niniejszej 

pracy jest dużo bardziej skomplikowany, ponieważ w planowanych 

modelach prognostycznych występować będzie wiele regresorów. Ich 

wzorce sezonowości będą wzajemnie na siebie oddziaływać i nakładać się. 

W tej sytuacji zdecydowano, że do badania sezonowości stochastycznej 

zostanie zastosowane proste podejście testowania dla modelu danego 

szeregu czasowego wartości parametru stojącego przy regresorze, którym 

jest wartość składowej szeregu opóźniona o cztery okresy (Enders, 1995).  

Zbadano szeregi czasowe ze względu na obecność zarówno 

sezonowości deterministycznej jak i stochastycznej. W szeregach 

czasowych zmiennych zew_ies, pmi, ifo_bs, ifo_be, biec_wwk, biec_wpi, 

biec_wrp, biec_wd nie stwierdzono występowania sezonowości 

deterministycznej, natomiast nie wykluczono występowania sezonowości 

stochastycznej. We wszystkich szeregach czasowych danych IRG 

stwierdzono występowanie sezonowości deterministycznej oraz nie 

wykluczono występowania sezonowości stochastycznej. Wiadomo, 

że występowanie każdego z rodzajów sezonowości w szeregach czasowych 

ma wpływ na jakość możliwych do otrzymania prognoz (Franses i Löf, 

1995). Z tego powodu podjęliśmy decyzję o uwzględnieniu problemu 

sezonowości dopiero w ostatecznych wersjach modeli prognostycznych.  

4. Modele prognostyczne 

4.1.  Strategia modelowania 

Głównym celem podjętego badania jest skonstruowanie modelu 

prognostycznego trzech głównych kwartalnych wskaźników sytuacji 

ekonomicznej: GDP (produkt krajowy brutto), CPI (indeks cen towarów 

i usług konsumpcyjnych) oraz UNE (stopa bezrobocia według BAEL). 
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Biorać pod uwagę, iż nie ma jednolitej teorii makroekonomicznej (Okun, 

1991) wskazującej na kolejność zależności przyczynowo-skutkowych 

między wymienionymi zmiennymi, zastosowano permutowanie równań 

w trzyrównaniowym modelu z wymienionymi zmiennymi endogenicznymi. 

Procedurę opisano i zweryfikowano w pracy Białowolskiego, 

Kuszewskiego i Witkowskiego (2010a). Do redukowania zbioru regresorów 

używano częściowo zmodyfikowanej metody regresji krokowej według 

algorytmu backward. Zaproponowana procedura jest niekiedy krytykowana 

w literaturze przedmiotu, dlatego postanowiono udoskonalić metodę 

szacowania parametrów modeli prognostycznych. 

W niniejszej pracy do doboru zmiennych objaśniających w modelu 

ekonometrycznym, wykorzystany został algorytm Bayesian averaging 

of classical estimates (BACE), zaproponowany przez Sala-i-Martina, 

Doppelhofera i Millera (2004), a następnie rozwijany przez Stadelmanna 

(2010). Ogólna zasada tego typu modeli jest następująca: niech Y  oznacza 

regresanta, zaś },...,,{ 21 sXXXX   oznacza s-elementowy zbiór 

potencjalnych zmiennych objaśniających. Przyjmując, że poszczególne 

zmienne objaśniające iX , i=1,...s, nie są współliniowe, oznacza to 

możliwość utworzenia 2
s
-1 niepustych podzbiorów zbioru X. Dla każdego 

z tych podzbiorów możliwe jest oszacowanie modelu regresji. Metoda 

BACE opiera się na wyznaczeniu poszczególnych współczynników 

w ostatecznym modelu regresji ( î ) jako średnich z oszacowań parametrów 

przy zmiennej objaśniającej Xi we wszystkich regresjach szacowanych przy 

użyciu klasycznego estymatora (autorzy zaproponowali użycie w tym celu 

KMNK). Nie są to jednak średnie arytmetyczne, a średnie ważone, zaś 

stosowane wagi są wprost proporcjonalne do „jakości” poszczególnych 

szacowanych regresji, mierzonej kryterium Schwarza. W odróżnieniu 

od „klasycznych” metod bayesowskich, rola założeń a priori jest 

minimalna; podejście BACE nie wymaga przyjmowania rozkładu a priori 

dla wszystkich parametrów, a jedynie wyspecyfikowania spodziewanej 

łącznej liczby zmiennych objaśniających w „prawidłowym” modelu 

(Próchniak i Witkowski, 2012). 

Rozpatruje się model składający się z trzech równań. W każdym 

z równań bieżącą zmienną endogeniczną jest jedna ze zmiennych: GDP, 

CPI i UNE. Z doświadczenia wiadomo, że włączenie do odpowiednich 

równań opóźnionej zmiennej endogenicznej pozwala otrzymać lepszą 

jakość prognoz. Ponadto, w każdym z kolejnych równań modelu występuje 

bieżąca zmienna endogeniczna z poprzedniego równania (ze względu 

na właściwości statystyczne oszacowań włączono wartość teoretyczną 
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zmiennej bieżącej). Konstruuje się zatem model rekurencyjny. Niech Y1, Y2 

i Y3 oznaczają wymienione wcześniej makrowskaźniki (GDP, CPI i UNE) 

uporządkowane w jeden z sześciu możliwych sposobów. Ogólna postać 

modelu jest następująca: 
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gdzie: 

tiY ,  – wartość i-tego makrowskaźnika (GDP, CPI, UNE) dla kwartału 

t, i=1,2,3, 

tiY ,
ˆ  – teoretyczna wartość i-tego makrowskaźnika (z i-tego równania 

modelu), 

Mit – dane z testów koniunktury wybrane dla wyjaśniania zmienności 

i-tego makrowskaźnika, 

ti,  – składnik losowy w i-tym równaniu modelu, 

if  – funkcja liniowa w i-t tym równaniu modelu. 

Jak zauważono istnieje sześć różnych uporządkowań trzech 

zmiennych endogenicznych bieżących. Z wcześniejszych badań 

(Białowolski, Kuszewski i Witkowski, 2010a, 2011) wynika, iż jedno 

z uporządkowań gwarantuje prognozy o większej zgodności ex post 

niż pozostałe uporządkowania. Jest ono następujące: Y1 = GDP, Y2 = UNE 

i Y3 = CPI. Ponadto z góry zakłada się, iż dane z testów koniunktury 

występujące w kolejnych równaniach modelu są opóźnione o 3 kwartały. 

To założenie pozwala na wykonanie prognozy na 4 kwartały bez 

przyjmowania jakichkolwiek założeń odnośnie wartości zmiennych 

egzogenicznych. Model (1) przyjmuje teraz postać następującą: 
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Proces szacowania parametrów i sprawdzanie właściwości 

statystycznych oszacowań i reszt zostały zrelacjonowane w pracach 

Białowolskiego, Kuszewskiego i Witkowskiego (2012a, 2012b). 
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4.2.  Rezultaty estymacji – wybór zmiennych do modeli 
prognostycznych 

Do estymacji parametrów użyto szeregów czasowych danych 

kwartalnych z lat 1996-2011. Procedurę obliczeniową metody BACE 

uruchamiano dwukrotnie, oddzielnie dla zmiennej GDP i oddzielnie dla 

zmiennej GDP_VOL. Dla każdego z dwóch typów modelu (2), różniących 

się zmienną opisującą produkt krajowy brutto, wybrano zestaw 

objaśniających zmienne endogeniczne danych z testów koniunktury. 

Syntetyczną informację o wynikach obliczeń zawiera tabela 3. Zawiera ona 

wartości prawdopodobieństw a posteriori dla poszczególnych zmiennych. 

Wartości prawdopodobieństw dla zmiennych wybranych do modeli 

prognostycznych są wytłuszczone. Wartości prawdopodobieństw 

zmiennych mogących powodować przybliżoną współliniowość w zbiorze 

zmiennych objaśniających danego równania są zaszarzone. Zmienne 

mogące powodować współliniowość muszą zostać usunięte 

z poszczególnych równań. W celu stwierdzenia właściwości otrzymanych 

oszacowań przeprowadzono niezbędne testy autokorelacji i stacjonarności. 

Badanie BACE dwóch modeli dla trójek zmiennych endogenicznych 

(GDP, UNE, CPI oraz GDP_VOL, UNE, CPI) jednoznacznie określiło 

zestawy regresorów w poszczególnych równaniach. W kolejnym kroku 

zmierzającym do przygotowania narzędzi prognostycznych oszacowano 

powtórnie parametry modeli ze zidentyfikowanymi wcześniej regresorami 

i dodatkowym uwzględnieniem składników sezonowych w trzech 

wariantach: z deterministycznym składnikiem sezonowym modelowanym 

przez dodanie zmiennych 0-1 dla poszczególnych kwartałów, 

ze stochastycznym składnikiem sezonowym modelowanym przez proces 

MA(4) oraz jednocześnie z deterministycznym i stochastycznym 

składnikami sezonowymi dla każdej zmiennej. W tabelach 4-6 są 

prezentowane wyniki oszacowań równań dla poszczególnych zmiennych 

GDP, UNE, CPI. 

W żadnym z trzech modeli, w którym próbowano uwzględnić 

sezonowość zmian zmiennej GDP, żadna ze zmiennych charakteryzujących 

tę sezonowość nie okazała się istotna statystycznie. Zauważmy, 

że wprowadzanie kolejnych specyfikacji dotyczących sezonowości nie 

zmienia znaków oszacowań parametrów i nie zmienia znacząco wartości 

tych oszacowań. Można zatem postawić hipotezę, że zmiany tempa wzrostu 

produktu krajowego brutto nie mają statystycznie istotnego charakteru 

sezonowego. 
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Tabela 3. Prawdopodobieństwa a posteriori włączenia zmiennych 

w równaniach modeli 

Regresor XK 
Model dla GDP Model dla GDP_VOL 

GDP UNE CPI GDP_VOL UNE CPI 

zew_ies 0,529973 0,473289 0,570007 0,204261 0,289795 0,172322 

pmi 0,143643 0,120608 0,144214 0,235723 0,343614 0,186498 

ifo_bs 0,244707 0,046347 0,064009 0,087284 0,533400 0,197818 

ifo_be 0,111710 0,147197 0,125835 0,362892 0,193616 0,094349 

biec_wwk 0,092843 0,477494 0,036627 0,999998 0,999703 0,291972 

biec_wpi 0,045370 0,754221 0,049681 0,377101 0,723594 0,168876 

biec_wrp 0,186897 0,156539 0,284151 0,077910 0,150351 0,327932 

biec_wd 0,324782 0,049047 0,084054 0,273071 0,136324 0,165020 

ind_q1s 0,247212 0,973989 0,215227 0,877355 0,292578 0,274490 

ind_q1f 0,179209 0,468517 0,25861 0,284972 0,307676 0,205343 

ind_q2s 0,142753 0,059925 0,236697 0,213152 0,260536 0,238870 

ind_q2f 0,447050 0,085075 0,115459 0,115784 0,316939 0,110308 

ind_q3s 0,097127 0,204787 0,260067 0,255725 0,208179 0,327371 

ind_q3f 0,071420 0,179672 0,268869 0,435574 0,123372 0,235761 

ind_q4s 0,200863 0,109203 0,137070 0,127792 0,104256 0,068615 

ind_q4f 0,194507 0,133494 0,068642 0,270591 0,062994 0,172786 

ind_q5s 0,141234 0,170285 0,044506 0,135926 0,262133 0,205454 

ind_q5f 0,341719 0,054075 0,127928 0,169695 0,112532 0,232022 

ind_q6s 0,181444 0,514534 0,258962 0,058501 0,084833 0,229098 

ind_q6f 0,073308 0,095002 0,267408 0,193924 0,286455 0,068994 

ind_q7s 0,308216 0,980561 0,237513 0,523176 0,376295 0,187030 

ind_q7f 0,335049 0,077684 0,339904 0,374239 0,301672 0,235311 

ind_q8s 0,181177 0,455188 0,087633 0,282741 0,383942 0,165216 

ind_q8f 0,358626 0,603194 0,073181 0,202558 0,622445 0,145072 

ind_r 0,077118 0,099542 0,116935 0,163334 0,296612 0,164803 

hhs_q1 0,254419 0,281131 0,038463 0,091679 0,083131 0,086198 

hhs_q2 0,086899 0,239642 0,228539 0,608905 0,205476 0,215549 

hhs_q3 0,043738 0,418542 0,055954 0,193661 0,292155 0,127054 

hhs_q4 0,069227 0,056893 0,146240 0,315878 0,144906 0,157511 

hhs_q5 0,043636 0,22991 0,270003 0,224784 0,180944 0,149217 

hhs_q6 0,945867 0,137937 0,263677 0,146575 0,240750 0,220438 

hhs_q7 0,038287 0,131539 0,228455 0,130678 0,164926 0,073209 

hhs_q8 0,121711 0,436050 0,106511 0,703570 0,187004 0,341998 

hhs_q9 0,258586 0,172663 0,302928 0,070369 0,730140 0,427353 

hhs_q10 0,178904 0,157873 0,235332 0,263119 0,075909 0,178285 

hhs_q11 0,162894 0,270946 0,183867 0,302393 0,215743 0,204204 

hhs_q12 0,156168 0,183020 0,301902 0,068248 0,244099 0,191933 

hhs 0,212643 0,028864 0,119975 0,292017 0,154258 0,099906 

trade 0,108158 0,600264 0,217376 0,099199 0,330489 0,235338 

agri 0,146806 0,999196 0,507167 0,279091 0,964015 0,667514 

constr 0,138002 0,469658 0,079768 0,913880 0,105246 0,193564 

Źródło: obliczenia własne.  
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Tabela 4. Oszacowania parametrów w równaniach objaśniających produkt 

krajowy brutto 

 Modele 

Regresor 
Bez 

sezonowości 

Sezonowość 

deterministyczna 

Sezonowość 

stochastyczna 

Oba rodzaje 

sezonowości  

GDP(– 1) 0.87099 0.85162 0.91933 0.89558 

zew_ies -0.00554 -0.00595 -0.00296 -0.00397 

biec_wd -0.01502 -0.01823 -0.00937 -0.01967 

ind_q2f -0.03630 -0.03892 -0.04256 -0.04436 

ind_q5f -0.00990 -0.01095 -0.01614 -0.01532 

ind_q7s -0.00133 0.01353 -0.00202 0.01520 

ind_q8f 0.02008 0.01584 0.02659 0.02053 

hhs_q1 -0.01207 -0.01505 -0.01538 -0.01487 

hhs_q6 -0.04353 -0.04997 -0.04533 -0.05078 

hhs_q9 0.01487 0.02028 0.01595 0.02100 

const 3.21615 3.97296 3.06701 3.89963 
Uwagi: jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie regresory są opóźnione o 3 okresy. 

Źródło: obliczenia własne. 
 

Tabela 5. Oszacowania parametrów w równaniach objaśniających stopę 

bezrobocia 

 Modele 

Regresor 
Bez 

sezonowości 

Sezonowość 

deterministyczna 

Sezonowość 

stochastyczna 

Oba rodzaje 

sezonowości  

UNE(– 1) 0.92739 0.95250 0.93913 0.96021 

GDP -0.19378 -0.18612 -0.22500 -0.21489 

zew_ies -0.00325 -0.00174 -0.00136 -0.00120 

biec_wpi 0.04949 0.04951 0.04399 0.04184 

ind_q1s 0.04152 -0.00321 0.02138 -0.00322 

ind_q7s -0.06273 -0.02539 -0.04271 -0.02769 

ind_q8f 0.02755 0.02526 0.02622 0.02589 

trade 0.02128 0.01772 0.03317 0.02889 

agri -0.04430 -0.04260 -0.04535 -0.04511 

constr -0.01193 -0.00916 -0.01178 -0.00311 

const 1.55463 1.08792 1.58558 1.01892 
Uwagi: jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie regresory są opóźnione o 3 okresy. 

Źródło: obliczenia własne. 
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W każdym z trzech modeli, w których próbowano uwzględnić 

sezonowość zmian zmiennej UNE, istnieją istotnie statystycznie zmienne 

charakteryzujące tę sezonowość. Wprowadzanie kolejnych specyfikacji 

dotyczących sezonowości nie zmienia znaków oszacowań parametrów przy 

większości regresorów. Wyjątkiem jest zmienna ind_q1s. Stojące przy niej 

parametry mają w różnych modelach odmienne znaki. Dla większości 

regresorów modelowanie sezonowości nie zmienia drastycznie wartości 

oszacowań stojących przy nich parametrów. W konkluzji można postawić 

hipotezę, że zmiany wartości stopy bezrobocia mają charakter zmian 

sezonowych. Warto również zauważyć, iż wśród regresorów brak jest 

zmiennych charakteryzujących opinie gospodarstw domowych 

co do bieżącej i przyszłej koniunktury gospodarczej. 

 

Tabela 5. Oszacowania parametrów w równaniach objaśniających stopę 

bezrobocia 

 Modele 

Regresor 
Bez 

sezonowości 

Sezonowość 

deterministyczna 

Sezonowość 

stochastyczna 

Oba rodzaje 

sezonowości  

CPI(– 1) 0.83816 0.85233 0.86764 0.84039 

GDP 0.36635 0.36457 0.41948 0.28196 

UNE 0.09501 0.05464 0.05638 0.05672 

zew_ies -0.00284 -0.00330 -0.00422 -0.00165 

ind_q3f -0.00396 0.00832 0.02927 0.01366 

ind_q7f 0.01330 0.00230 -0.03800 -0.01461 

hhs_q5 0.01982 0.01486 0.00583 0.01105 

hhs_q6 0.00889 0.00943 0.03026 -0.00105 

hhs_q9 0.01442 0.01119 0.01599 0.02219 

hhs_q12 0.03610 0.03047 0.03885 0.03729 

agri -0.02242 -0.03466 -0.03189 -0.02299 

const -2.83184 -2.66463 -3.62635 -1.36974 
Uwagi: jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie regresory są opóźnione o 3 okresy. 

Źródło: obliczenia własne. 
 

Analiza oszacowań parametrów w każdym z trzech modeli, w których 

próbowano uwzględnić sezonowość zmian zmiennej CPI, pozwala 

stwierdzić, że tylko w modelu z sezonowością stochastyczną istnieją istotnie 

statystycznie zmienne charakteryzujące tę sezonowość. Wprowadzanie 

kolejnych specyfikacji dotyczących sezonowości nie zmienia znaków 

oszacowań parametrów przy większości regresorów. Wyjątkiem są zmienne 

ind_q3f oraz ind_q7f. Stojące przy nich parametry mają w różnych 



138  Piotr Białowolski, Tomasz Kuszewski, Bartosz Witkowski 

 

modelach odmienne znaki. Tak jak w przypadku modeli zmiennej GDP oraz 

UNE dla większości regresorów modelowanie sezonowości nie zmienia 

drastycznie wartości oszacowań stojących przy nich parametrów. 

W modelach dla zmiennej CPI wyjątkiem jest wyraz wolny modelu. 

W konkluzji można postawić hipotezę, że zmiany wskaźnika inflacji mają 

charakter zmian sezonowych o sezonowości stochastycznej. Warto 

zauważyć, iż wśród regresorów znów pojawiły się zmienne 

charakteryzujące odczucia gospodarstw domowych. 

We wszystkich rozpatrywanych modelach obecne były zawsze dwie 

zmienne zew_ies oraz ind_q7. Pierwsza z nich opisuje zmiany 

w koniunkturze gospodarki niemieckiej, a druga opinie przedsiębiorstw 

dotyczące ich sytuacji finansowej. 

Nie omawiamy dalej modeli, w których modelowano wolumen 

produktu krajowego brutto w cenach stałych (GDP_VOL). Oszacowania 

tych modeli nie są zadowalające i należy sądzić, że prognozy generowane 

na ich podstawie będą charakteryzować się dużą niestabilnością.  

5.  Prognozowanie  

Przed przystąpieniem do prognozowania zmiennych GDP, UNE i CPI 

porównamy dopasowanie modeli bez uwzględniania sezonowości i modeli, 

w których bierze się jej występowanie pod uwagę. Wyznaczymy wartości 

pierwiastka błędu średniokwadratowego (root mean square error, RMSE) 

dla kwartałów lat 2009-2011 oraz 2010-2011, traktując wartości teoretyczne 

zmiennych endogenicznych jako zrealizowane prognozy. Po zbadaniu 

statystycznej istotności deterministycznych oraz stochastycznych 

składników sezonowych oszacowano kolejny model prognostyczny 

nazwany końcowym (Final). W modelu zachowano poprzednio 

zidentyfikowane zbiory regresorów. Równanie zmiennej GDP było 

pozbawione składników sezonowych, w równaniu zmiennej UNE 

modelowano oba rodzaje sezonowości, a w równaniu zmiennej CPI 

uwzględniono tylko sezonowość stochastyczną. 

Wartości RMSE są wyrażone w tych samych jednostkach miary 

co każda ze zmiennych endogenicznych. W naszym przypadku tymi 

jednostkami miary są punkty procentowe. Dopasowanie modeli do danych 

z przeszłości wydaje się być zadowalające. Przyglądając się wielkościom 

zamieszczonym w tabeli 7, widzimy, że uwzględnianie sezonowości 

nieznacznie poprawia ich dopasowanie do danych, czyli czyni bardziej 

prawdopodobnym wykonanie prognozy obarczonej mniejszym błędem. 

W modelu końcowym, w którym uwzględniono indywidualnie wykryte 

rodzaje sezonowości dla każdego równania, wartość błędu zmniejsza się 
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widocznie tylko dla zmiennej UNE. Jednocześnie widać, że przeciętne 

błędy dla okresu 2010-2011 są najczęściej mniejsze niż dla okresu 

2009-2011. Może to być spowodowane dostosowaniem się modelu 

do zjawisk kryzysowych, które najsilniej oddziaływały na koniunkturę 

właśnie w końcu 2008 r. i w roku 2009.  

 

Tabela 7. Wartości błędu średniokwadratowego w kwartałach 2009-2011 

i 2010-2011 

  Modele 

Regresant 
Bez 

sezonowości 

Sezonowość 

deterministyczna 

Sezonowość 

stochastyczna 

Oba rodzaje 

sezonowości Final 

 Kwartały 2009-2011  

GDP 0,74 0,68 0,71 0,66 0,74 

UNE 0,62 0,42 0,38 0,37 0,30 

CPI 0,54 0,54 0,39 0,39 0,42 

 Kwartały 2010-2011  

GDP 0,54 0,52 0,57 0,56 0,54 

UNE 0,59 0,42 0,25 0,30 0,20 

CPI 0,53 0,58 0,37 0,39 0,42 

Źródło: obliczenia własne.  

 

Zgodnie z przyjętą zasadą w szacowanych modelach regresory 

z testów koniunktury są opóźnione w czasie o 3 kwartały. Ostatnim 

kwartałem, dla którego dysponujemy danymi, są: dla zmiennych GDP, 

UNE, CPI – ostatni kwartał 2011 r., a dla zmiennych, których wartości 

pochodzą z testów koniunktury, tj. dla Polski i Niemiec – pierwszy kwartał 

2012 r. Wynika stąd, że wartości zmiennych endogenicznych dla okresu 

prognozy, czyli kwartałów 2012 r., można wygenerować z oszacowanych 

modeli bez przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych założeń 

o wartościach regresorów w okresie prognozy. W tabeli 8 są prezentowane 

wartości zmiennych w okresie prognozy w dwóch punktowych wariantach. 

Pierwszy wariant prognozy są to wartości środków przedziałów dla modeli 

bez uwzględniania sezonowości, z uwzględnioną tylko sezonowością 

deterministyczną, z uwzględnioną wyłącznie sezonowością stochastyczną 

oraz z modelowanymi oboma typami sezonowości łącznie. Drugi wariant 

prognozy są to wartości zmiennych GDP, UNE i CPI otrzymane z modelu 

finalnego.  
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Tabela 8. Dwa warianty prognoz na kwartały 2012 r. oraz prognoza 

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 

Kwartał 

Środek przedziału 

prognoz 
Z modelu finalnego Prognozy IBnGR 

GDP UNE CPI GDP UNE CPI GDP UNEr CPI 

Q1 3,5 9,7 [10,0] 4,2 3,6 9,5 4,3 3,7 13,4 [13,3] 4,3 

Q2 3,4 9,7 [9,5] 4,2 3,7 8,5 3,0 3,3 12,9 [11,9] 4,1 

Q3 3,3 9,7 [9,3] 4,3 3,9 7,6 3,3 2,6 12,4 [11,8] 3,8 

Q4 2,0 10,3 [9,7] 4,1 2,9 7,2 4,3 2,4 12,8 [12,5] 3,4 

Uwagi: prognozy autorskie wykonane w dniach 5-10 marca 2012 r. Prognoza IBnGR 

opublikowana 1.02.2012 r. 

 

Prognoza otrzymana z modelu finalnego jest dla polskiej gospodarki 

bardziej optymistyczna. Jej wartości można zestawić z opublikowanym 12 

marca 2012 r. raportem Instytutu Ekonomicznego NBP o projekcji inflacji 

i wzrostu gospodarczego Polski na lata 2012-2014. Przewiduje się tam, 

że roczne tempo wzrostu wyniesie około 3 %, a inflacja ok. 4,1 %. Tym 

prognozom z kolei jest bliższy ten wariant prognozy, który otrzymano jako 

środek przedziału prognoz z 4 wymienionych wcześniej modeli.  

Porównania wartości prognoz kwartalnych można dokonać 

z prognozą opublikowaną na początku lutego 2012 r. przez Instytut Badań 

nad Gospodarką Rynkową w periodycznie wydawanym opracowaniu „Stan 

i prognoza koniunktury gospodarczej”. Tempo wzrostu GDP w prognozie 

Instytutu ma – podobnie jak wykonanych prognozach – tendencję 

spadkową. Wielkości tego spadku różnią się jednak od naszych prognoz. 

Prognoza zmian inflacji jest różna od naszej. W wariancie środka przedziału 

prognoz inflacja utrzymuje się na dość wysokim ponad 4-procentowym 

poziomie. Odmiennie jest w wariancie prognozy otrzymanym z modelu, 

zmniejsza się bowiem znacznie w II kwartale, by potem znów wzrosnąć 

do poziomu z początku roku. W prognozie Instytutu inflacja ma stałą 

tendencję malejącą. Trudniej porównać prognozy stóp bezrobocia. 

Przypomnijmy, że w modelach konstruowanych w niniejszej pracy jest 

uwzględniana stopa bezrobocia wg BAEL, natomiast w prognozie Instytutu 

występuje stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec okresu. 

Jedynym sposobem porównania wydaje się odniesienie do zmian tych 

samych wielkości w kolejnych kwartałach 2011 r. Wartości odpowiednich 

stóp bezrobocia umieszczono w kolumnach UNE i UNEr w nawiasach. 

W momencie składania niniejszego opracowania do druku (koniec 

sierpnia 2012 r.) znane są już wartości prognozowanych wielkości 

za pierwsze dwa kwartały 2012 r. 
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Tabela 9. Zrealizowane wartości makrowskaźników 

Kwartał  Realizacje 

 GDP UNE UNEr CPI 

Q1 3,5 10,5 13,3 4,1 

Q2 2,4 9,9 12,4 4,0 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.08. 2012 r. 

 

Po porównaniu rzeczywistych wartości wskaźników z wartościami 

prognoz widać, że z dwóch wariantów prognoz punktowych, nazywanych 

umownie „środek przedziału prognoz”, oraz z modelu „finalnego” lepiej 

dopasowane do rzeczywistości w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r. 

okazały się prognozy otrzymane jako wartości środków przedziałów dla 

modeli: bez uwzględniania sezonowości, z uwzględnioną tylko 

sezonowością deterministyczną, z uwzględnioną wyłącznie sezonowością 

stochastyczną i z modelowanymi obiema typami sezonowości łącznie. 

Dokładności prognoz dynamiki produktu krajowego brutto (GDP) oraz 

stopy bezrobocia wg BAEL (UNE) nie można uznać za zadowalającą. 

Szczególnie niepokoi różnica między prognozą a wartością wskaźnika 

zmian produktu krajowego brutto w II kwartale 2012 r. Wartości wskaźnika 

zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) prognozowane są 

z wystarczającą dokładnością. Warto zwrócić uwagę, że prognozy 

otrzymane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na początku 

2012 r. nie są dużo bardziej trafne. Podkreślmy na zakończenie, 

że generowanie prognoz z modeli prezentowanych w niniejszym 

opracowaniu może odbywać się automatycznie. Procesowi automatyzacji 

podlega sposób konstruowania ostatecznej wersji modeli prognostycznych, 

dobór wartości regresorów z okresu prognozy i samo wyznaczenie wartości 

makrowskaźników na przyszłe okresy. 

6. Podsumowanie  

Opracowanie jest kontynuacją prac autorów z lat 2010-2011. 

Konstruowany jest model prognostyczny dla trzech podstawowych 

wskaźników makroekonomicznych, takich jak tempo zmian produktu 

krajowego brutto, stopa bezrobocia i wskaźnik zmian towarów i usług. 

Zastosowaną do konstrukcji modelu metodologią jest Bayesian averaging 

of classical estimates z modyfikacjami niezbędnymi ze względu 

na specyficzne cechy modelu. Są nimi takie zasady konstrukcji, które 

umożliwiają prognozowanie wartości zmiennych endogenicznych bez 
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czynienia jakichkolwiek założeń co do wartości regresorów w okresie 

prognozy i zapewniają określoną sekwencję zależności między zmiennymi 

endogenicznymi. Novum w stosunku do poprzednich prac z tej serii jest 

również uwzględnienie aspektu sezonowości zmiennych zarówno 

egzogenicznych jak i endogenicznych. Otrzymane wyniki, mimo niezbyt 

trafnych prognoz, są obiecujące. Okazuje się, że uwzględnienie 

sezonowości zarówno typu deterministycznego jak i typu stochastycznego 

jest możliwe i poprawia dopasowanie modeli.   

W kolejnych pracach w ramach tego projektu zostanie podjęty temat 

wpływu stopniowego „postarzania” przeszłych informacji na jakość 

szacowanych modeli i generowanych prognoz. Testowana będzie również 

przydatność prognostyczna innych wskaźników koniunktury niż dotychczas 

uwzględnianych w modelu. Wydaje się również celowe poddanie modelu 

testom przyczynowości. 
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Streszczenie 
Artykuł omawia dynamikę polskiego rolnictwa w ostatnich ponad 

dwóch dekadach oraz opracowane na jej podstawie prognozy rozwoju 

do 2020 r. i 2030 r. Dotyczą one liczby ludności rolniczej i jej warunków 

życia, liczby i struktury obszarowej gospodarstw rolnych, struktury 

produkcji roślinnej i plonów podstawowych ziemiopłodów, liczby zwierząt 

gospodarskich i ich produktywności oraz techniki produkcji rolnej. 

Rolnictwo polskie będzie się rozwijać w tych prognozach podobnie 

do wyników zarysowanych w drugiej części polskiej transformacji 

po okresie szokowej terapii (1990-1992), a szczególnie po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.). 
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Abstract 
The paper discusses the dynamics of the Polish agriculture in the last 

two decades and forecasts of its growth until 2020 and 2030, based 

on extrapolation of the past figures. The forecasts take into account 

a number of agricultural population and their living conditions, a number 

and a structure of farm lands, a number and a structure of homesteads, 

a structure of agricultural production and yields of basic crops, a number 

of animals stock and its yield and agricultural production technique. 

The development of Polish agriculture up to 2020 and 2030 will be similar 

to the development in the second part of transition of the Polish economy, 

just after the shock therapy (1990-1992), and particularly after the accession 

of Poland into the European Unity (2004). 
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1. Uwagi wstępne 

Rozważania niniejsze dotyczą krótszej (do 2020 r.) i dłuższej 

(do 2030 r.) prognozy rozwoju rolnictwa w Polsce, tzn. liczby ludności 

rolniczej i jej warunków życia, liczby i struktury obszarowej gospodarstw 

rolnych, struktury produkcji roślinnej i plonów podstawowych 

ziemiopłodów, liczby zwierząt gospodarskich i ich produktywności oraz 

techniki produkcji rolnej. Jest to temat trudny, ponieważ składniki 

określające poszczególne czynniki rozwoju rolnictwa są stosunkowo mało 

znane i bardzo zmienne w czasie. Warto mimo to podjąć to ryzyko, wiedząc 

że prognoza może być nietrafiona. 

Okolicznością sprzyjającą dla podjętego tematu była publikacja autora 

pt. Rolnictwo … (2010) oraz artykuł pt. Radykalne … (2011). W obu 

publikacjach zawarte zostały stwierdzenia umożliwiające dokonywanie 

niezbędnych dla prognoz ekstrapolacji. Niezwykle pomocne były również 

wyniki powszechnych spisów rolnych przeprowadzonych w latach 1996, 

2002 i 2010. Wyniki tych spisów stanowią pomost między stanem rolnictwa 

w XX wieku a stanem innego już rolnictwa, istniejącego w warunkach 

polskiej transformacji. Pozwalają one na prześledzenie dynamiki 

przeobrażeń rolnictwa w nowych warunkach rozwijającego się rynku, 

po wejściu Polski do Unii Europejskiej itd. Przybliżają one wizję rolnictwa, 

jakie ukształtuje się w nowych warunkach w niedalekiej przyszłości. 

Wreszcie stwierdzić należy, że również pomocne w postaci analiz były 

publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

zwłaszcza dotyczące podstawowych rynków rolnych. 

2. Formułowanie prognoz cząstkowych 

2.1. Popyt na żywność ze strony polskiego społeczeństwa 

Spożycie żywności rozpatrywać należy jako wynik jej produkcji 

w rolnictwie i w przemyśle spożywczym oraz w saldzie handlu 

zagranicznego produktami żywnościowymi. Jego wartość i struktura zależą 

od wysokości cen i siły nabywczej społeczeństwa. Pewną również rolę 

odgrywają wyniki higieny żywienia, skłaniające do nasilenia spożycia 

niektórych produktów albo do osłabienia innych. Prognoza natomiast 

powinna uwzględniać prawo Engla, powodujące między innymi zmiany 

w spożyciu podstawowych produktów żywnościowych pod wpływem 

kształtującego się dobrobytu społeczeństwa polskiego w ostatnich dziesięciu 

latach. 
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Oto jak kształtowało się dotąd spożycie podstawowych produktów 

spożywczych oraz prognozy na lata 2020 i 2030 (tabela 1). 

 

Tabela 1. Spożycie niektórych artykułów spożywczych na 1 mieszkańca 

Polski 

Wyszczególnienie 
Okres PRL Okres transformacji Prognozy 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Ziarno 4 zbóż w kg 131 127 115 120 110 105 100 

Ziemniaki w kg 190 158 144 134 112 105 100 

Warzywa w kg 111 111 119 121 108 110 110 

Owoce w kg 33 38 29 52 45 50 60 

Mięso i podroby w kg 53 74 69 66 75,3 80 85 

w tym mięso 49 . 64 67 71,5 75 80 

wieprzowe 4 . . 41,2 42,6 43 45 

wołowe . . . 5,8 3,4 5 6 

drobiowe . . . 19,7 24,5 27 29 

Ryby i przetwory w kg 6 8 . 11,3 13,3 13 13 

Tłuszcze jadalne w kg 20,8 24,8 23,6 28,4 32,2 33 34 

w tym zwierzęce 

(bez masła) 
8,2 8,1 8,2 6,7 6,3 6 6 

masło 6,0 8,9 7,8 4,2 4,4 5 5 

roślinne 6,6 7,8 7,6 . 21,5 22 23 

Mleko krowie w l 

i przetwory 
262 262 242 193 190 210 230 

Jaja kurze w szt. 186 223 190 184 207 200 210 

Cukier w kg 39 41 44 42 37 38 38 

Wódka w 100 w l 3,3 6,0 3,8 2,0 3,2 3 3 

Wina i miody w l 4,5 5,7 10,1 12,0 7,2 8 8 

Piwo w l 32,0 30 31 67 91 100 110 

Źródło: Roczniki …; Popyt …; prognozy własne. 

 

Okazuje się, że – po pierwsze – po zapaści w gospodarce polskiej 

w pierwszych latach dziewięćdziesiątych wskaźniki zmian spożycia 

niektórych artykułów żywnościowych układały się w latach kolejnych 

(1995-2010) w pewien specyficzny sposób, mianowicie od 82,4 % (przy 

przyjęciu 1995 za 100 %) dla ziemniaków do 131,6 % dla jaj (powyżej 

100 % dla mięsa – 116,1 %, poniżej – 90 % dla produktów zbożowych). 

Okazuje się, że produkty tańsze (ziemniaki, zboże) lub też mniej zdrowe 

w spożyciu (tłuszcze zwierzęce, cukier) wykazały mniejsze (ujemne) 

wskaźniki wzrostu, podczas gdy produkty droższe (mięso, jaja) uzyskały 

wskaźniki większe (rysunek 1). 
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Po drugie, wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe w odsetkach 

wszystkich wydatków wyniosły w 2010 r. w gospodarstwach domowych  

(Popyt …, s. 16, tab. 10): 

 rolników    – 31,5 %, 

 rencistów    – 30,3 %, 

 emerytów    – 27,7 %, 

 pracowników   – 23,5 %, 

 pracujących na rachunek własny – 21,0 %, 

 ogółem     – 24,8 %. 

 

 

Rysunek 1. Wskaźniki zmian spożycia niektórych 

artykułów żywnościowych w latach 1996-2010 (1995=100) 

Źródło: Popyt …, s. 17, wykres 5. 

 

Zgodnie z prawem Engla, Polacy zarabiający więcej wydają mniejszą 

cześć swoich zarobków na żywność, mimo że ta żywność przedstawia 

większą wartość zarówno ilościową i jakościową. Przy ogólnej wartości 

udziału 24,8 % dla całego społeczeństwa pracujący na rachunek własny 

odnotowali w 2010 r. jedynie 21,0 %, bowiem mieli najwyższe dochody, 
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podczas gdy rolnicy – osoby o najniższych dochodach – wydali na żywność 

31,5 % swoich dochodów. 

Po trzecie, cofając się do pierwszych lat polskiej transformacji 

i opierając się na danych z Popyt …, stwierdzamy, że udział żywności 

w ogólnych wydatkach polskiego społeczeństwa kształtował się 

na poziomie 44,7 % w 1991 r., zmalał do poziomu 31,0 % w 2001 r., by 

osiągnąć 25,1 % w 2009 r. i 24,8 % w 2010 r. Świadczy to o powolnym 

wzroście zamożności polskiego społeczeństwa, a równocześnie było 

przesłanką do sformułowania prognozy. Dokonane przez autora prognozy 

przyjmują, ogólnie rzecz biorąc, że ten wzrost będzie umiarkowanie 

pozytywny. 

2.2. Saldo handlu zagranicznego żywnością 

Przez dziesiątki lat po drugiej wojnie światowej saldo obrotów handlu 

zagranicznego było ujemne. Dopiero w 2003 r. pojawiło się saldo dodatnie, 

a przyspieszenie jego wzrostu nastąpiło po 2004 r., to znaczy 

po przystąpieniu do Unii Europejskiej (rysunek 2). 

 

 

Rysunek 2. Polski handel rolno-spożywczy (w mld euro) 

Źródło: Handel zagraniczny …, s. 6, wykres 2. 

 

Dodatnie saldo powstaje wyłącznie w obrotach handlu zagranicznego 

produktami zwierzęcymi, mięsem oraz mlekiem i ich przetworami. Wartość 

eksportu i importu różnego rodzaju produktami roślinnymi prawie się 

równoważy. W 2010 r. średnio 29 % produkcji sprzedanej przemysłu 

spożywczego było przeznaczone na eksport. W okresie 2005-2010 saldo 
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handlu zagranicznego wzrosło o 65,5 % (tabela 2), a saldo obrotów 

produktami zwierzęcymi nieco mniej, bo 38,6 %, ponieważ w 2010 r. saldo 

obrotów produktami roślinnymi było nieznacznie dodatnie (173 mln euro), 

a w 2005 r. było nieznacznie ujemne (-90 mln euro). 

 

Tabela 2. Saldo handlowe zagranicznego produktami rolno-spożywczymi 

(w mln euro) 

Produkty 2005 2010 

Dynamika 

wzrostu 

w % 

Prognozy 

2020 2030 

Ogółem 1655 2586 165,5 2700 3000 

Produkty 

zwierzęce 
1619 2236 138,6 2600 3000 

z tego: 

mięso i podroby 

 

638 

 

1048 

 

164,8 

 

1250 

 

1400 

przetwory 

mleczarskie 
782 827 105,8 900 1000 

zwierzęta żywe 189 -14 . . . 

przetwory mięsne 112 423 377,7 450 500 

ryby i przetwory 41 -15 . . . 

Produkty roślinne -90 173 . 100 0 

z tego: 

przetwory 

owocowe 

 

596 

 

764 

 

128,2 

 

800 

 

900 

cukier i wyroby 327 483 147,7 600 700 

grzyby i 

przetwory 
195 274 141,3 300 300 

zboża i przetwory 120 163 137,0 . . 

nasiona oleiste i 

oleje 
-120 -190 158,3 . . 

kawa, herbata, 

kakao 
-312 -496 159,5 550 600 

śruty -347 -576 164,3 650 1000 

owoce świeże -378 -478 126,5 500 500 

Źródło: Handel zagraniczny …, nr 25, kwiecień 2007, aneks, s. 55, tab. 1 oraz nr 34, 

kwiecień 2011, aneks , str. 68, tab. 1; Popyt …; prognozy własne. 

 

Dodatnie saldo utrzymało się w całym okresie przede wszystkim 

w zakresie mięsa i mleka oraz ich przetworów, a w mniejszym stopniu 

w zakresie przetworów owocowych, cukru i jego przetworów. Saldo ujemne 
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tradycyjnie dotyczyło owoców tropikalnych, śrut i makuchów, używek 

(kawa, herbata, kakao) i olejów. Można przyjąć, że w prognozie bliższej 

(2020) będą utrzymywać się podobne tendencje. Pewne zmiany mogą 

zaistnieć w prognozie dalszej (2030). 

2.3. Produkcja rolnicza 

Wielkość i strukturę produkcji rolniczej w prognozie bliskiej, 

a szczególnie dalszej będą kształtować różne czynniki, z których można 

wymienić głównie trzy, a mianowicie: popyt na żywność ze strony 

społeczeństwa o określonej sile nabywczej, lepsza lub gorsza opłacalność 

handlu zagranicznego produktami żywnościowymi i przede wszystkim 

przeobrażenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe ludności rolniczej. 

O wszystkich tych czynnikach wiemy wiele w okresie ostatnich 

kilkudziesięciu latach, szczególnie w okresie transformacji. Wiemy 

na przykład, jak się kształtowało pogłowie zwierząt gospodarskich (tabela 

3), o uzyskiwanej dzięki im produkcji (tabela 4) i o rosnącej ich 

produktywności (tabela 5).  

 

Tabela 3. Pogłowie zwierząt gospodarskich w mln sztuk 

Pogłowie 
Okres PRL Okres transformacji Prognozy 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Bydło 
ogółem 10,8 12,6 10,0 6,1 5,8 5,8 5,8 

w tym 

krowy 
6,1 6,0 4,9 3,1 2,8 2,6 2,5 

Trzoda 

chlewna 

ogółem 13,4 21,3 19,5 17,1 15,3 16,0 16,0 

w tym 

lochy 
1,5 2,4 1,8 1,6 1,4 1,5 1,5 

Owce 3,2 4,2 4,2 0,4 0,2 0,3 0,3 

Konie 1,6 1,8 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2 

Kury 64,2 67,2 47,1 48,3 131 140 150 

w tym nioski 61,6 64,8 43,9 42,6 50,7 55,0 60,0 

Źródło: Roczniki …; Popyt .... 

 

Na przykład, mleczność krów wzrosła z około 2,4 tys. litrów mleka 

w 1970 r. i 3,2 tys. w 1990 r. do 4,5 tys. w 2010 r. (tabela 5). Mleczność 

krów w Polsce nie jest rewelacją, ponieważ w 15 „starych” krajach UE 

mleczność ta osiągnęła w 2010 r. 6944 litrów, a i w Polsce rolnicy osiągnęli 

jedynie w oborach pod kontrolą mleczność 6781 litrów na jedną krowę 
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w roku. W miarę jak koncentracja obór będzie rosła, a to ma w Polsce 

miejsce, nastąpi szybszy wzrost mleczności krów. 

 

Tabela 4. Produkcja niektórych artykułów pochodzenia zwierzęcego 

Produkty 
Okres PRL Okres transformacji Prognozy 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Żywiec rzeźny
a
, t.t. 2187 3148 3325 3119 3909 4000 4100 

Mięso
b
 z uboju, t.t. 2081 3032 3099 2995 3881 3900 4000 

w tym: mięso 1699 2563 2552 2539 3327 3350 3500 

wołowe 412 625 652 291 373 400 400 

wieprzowe 1034 1418 1498 1602 1516 1500 1600 

drobiowe 115 419 311 579 1386 1400 1400 

Mleko krowie mld l 14,5 16,0 15,4 11,5 11,9 12,0 12,0 

Jaj kurze w mld sztuk 6,9 8,9 7,6 7,6 11,1 12,6 15,0 
a
 – w przeliczeniu na mięso (łącznie z tłuszczami i podrobami w wadze poubojowej, 

ciepłej) 
b
 – mięso, tłuszcze i podroby wołowe, cielęce, wieprzowe, baranie, końskie, drobiowe, 

kozie, królicze i dziczyzna w wadze schłodzonej 

Źródło: Roczniki …; prognozy własne. 

 

Tabela 5. Produktywność zwierząt gospodarskich 

Wyszczególnienie 
Okres PRL Okres transformacji Prognozy 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Mleczność krów 

w litrach na 1 krowę 
2384 2730 3157 3668 4487 4600 5000 

Produkcja mięsa 

w kg na 1 szt. 

trzody chlewnej 

77,2 66,6 76,4 93,7 99,1 100 110 

Nieśność w szt. na 1 

nioskę 
100 125 157 183 219 230 250 

Produkcja wełny 

w kg na 1 owcę 
2,8 3,1 3,4 3,7 2,7 3,0 3,0 

Źródło: Roczniki …; prognozy własne. 

 

W dziesięcioleciu 2000-2010 ogólna produkcja mleka utrzymana 

została w Polsce na poziomie 11-12 mld litrów (tabela 4) – mimo spadku 

liczby krów mlecznych o około 400 tys. sztuk (tabela 3) – za sprawą 

wzrostu ich mleczności o więcej niż 800 litrów (tabela 5). Jeszcze szybciej 

rosła produktywność trzody chlewnej i to w całym okresie polskiej 



154    Eugeniusz Gorzelak 

 

transformacji po 1990 r. Szybko rozdzieliły się dwie linie, wyrażające – 

jedna – produkcję mięsa z uboju trzody chlewnej w tys. ton i druga – 

pogłowie zwierząt (rysunek 4). Wzrosła również, szczególnie w okresie 

transformacji, produkcja nie tylko mleka i mięsa na 1 sztukę zwierząt, ale 

i nieśność kur niosek (tabela 5). Rosnąca produktywność zwierząt 

gospodarskich zapobiegła spadkowi ogólnej produkcji zwierzęcej. 

W wyniku gwałtownego zmniejszenia liczby zwierząt, szczególnie bydła, 

w tym krów, w okresie transformacji zmniejszeniu uległo również pogłowie 

trzody chlewnej i szczególnie drastycznie pogłowie owiec. Bardzo szybkie 

również zmniejszenie pogłowia koni wynika z nowej roli konia 

w nowoczesnym rolnictwie. Wymaga to oddzielnego omówienia, 

do którego wrócimy w dalszej części opracowania. W przeciwieństwie 

do pogłowia bydła, owiec, koni, trzody chlewnej wzrosło silnie pogłowie 

kur w wyniku powstającego szybko przemysłowego chowu kur 

w nowoczesnych kurnikach nastawionych zarówno na produkcję żywca 

drobiowego i jaj. Wynik tych zjawisk to duże spożycie tych artykułów 

(tabela 1). 

 

 

 

Rysunek 3. Pogłowie i mleczność krów oraz produkcja mleka 

Źródło: Rynek mleka …, s. 7, wykres 1. 
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Rysunek 4. Pogłowie i ubój trzody chlewnej 

w mln sztuk 

Źródło: Rynek mięsa …, s. 6, wykres 1. 

 

Jak wiadomo, rosnąca produktywność zwierząt gospodarskich ma 

różne przyczyny; głównie wynika z poprawiającej się jakości ich żywienia 

(tabela 6). 

 

Tabela 6. Struktura zużycia surowców paszowych 

Wyszczególnienie 
2000-2010 Prognozy 

2001-2002 2010-2011 2020 2030 

Surowce w mln jednostek 

zbożowych 
20,8 23,9 24,0 24,0 

paszowe w 100 % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Surowce zbożowe 89,9 84,8 84,0 82,0 

Śruty nasion oleistych 8,8 14,1 14,7 16,6 

Nasiona strączkowe 0,6 1,0 1,2 1,2 

Mączki pochodzenia 

zwierzęcego 
0,7 0,1 0,1 1,2 

Razem surowce 

wysokobiałkowe 
10,1 15,2 16,0 18,0 

Źródło: Rynek pasz …, aneks, s. 34, przetworzone przez autora  tab. 2 i 3; prognozy własne. 

 

Tylko w okresie ostatnich dziesięciu lat zużycie surowców 

wysokobiałkowych wzrosło z 10,1 do 15,2 % w całym zużyciu surowców 

paszowych. Dużą rolę w tym wzroście odegrał import wysokobiałkowych 
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śrut i makuchów (soja i słonecznik), ale decydującą rolę odegrały przemiany 

w zasiewach i strukturze głównych ziemiopłodów w kraju (zmiany w ich 

plonach) w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, zwłaszcza w okresie 

transformacji (tabela 7).  

 

Tabela 7. Struktura procentowa powierzchni zasiewów głównych 

ziemiopłodów 

Ziemiopłody 
Okres PRL Okres transformacji Prognozy 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Zasiewy 

w mln ha 
15,0 14,5 14,2 12,4 10,4 10,0 10,0 

w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zboża 55,8 54,1 59,9 71,0 73,3 72,0 72,0 

w tym pszenica 13,3 11,1 16,0 21,2 20,5 21,0 21,0 

pszen-żyto - - 5,2 5,6 13,6 13,0 13,0 

żyto 28,8 20,9 16,3 17,2 10,2 10,0 9,0 

jęczmień 6,2 9,1 8,3 8,8 9,5 10,0 10,0 

owies 10,3 6,9 5,2 4,6 2,9 3,0 3,0 

Ziemniaki 18,3 16,1 12,9 10,1 3,7 3,5 3,0 

Przemysłowe 6,2 6,6 7,2 6,5 11,6 10,0 11,0 

w tym buraki 

cukrowe 
2,7 3,2 3,1 2,7 2,0 2,5 2,5 

rzepak i rzepik 2,0 2,2 3,5 3,5 6,8 7,0 7,0 
a
 – cztery podstawowe 

Źródło: Roczniki …; prognozy własne. 

 

Na podstawie liczb zawartych w tabeli 7 można sprecyzować ważne 

dla naszych rozważań wnioski.  

1. Przede wszystkim, bardzo szybko w okresie transformacji 

zmniejszyła się ogólna powierzchnia zasiewów: z 14,2 w 1990 r. do 10,4 

mln hektarów. W 2011 r. były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek 

Sawicki stwierdził w wywiadzie dla Gazety Wyborczej w dniu 2-3 maja 

2011 r.: „Zapraszam panie na wieś, 2 mln ha leży odłogiem…”. Nie 

wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Użył bowiem tego stwierdzenia dla 

uzasadnienia, że na wsi nadal panuje bieda. W naszych rozważaniach 

wykorzystujemy jego stwierdzenie, bo uważamy, że to niekorzystne 

zjawisko spowodowane jest globalną nieopłacalnością uprawy ziemi 

głównie przez niektórych małorolnych właścicieli ziemi. Na podstawie 

Rocznika Statystycznego GUS, 2011 (s. 457, tab. 41) można stwierdzić, 
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że między latami 2000 a 2010 ubyło w Polsce 323 tys. gospodarstw. Opłaci 

się bowiem żyć z zasiłku albo dorywczej pracy, nie płacąc podatków. 

2. Nastąpiła też znacząca zmiana w strukturze zasiewów. Zyskały 

bardzo zasiewy zbóż pszenicy, pszen-żyta (które pojawiło się dopiero 

po 1980 r.) i jęczmienia, czyli zbóż intensywnych, a straciły zasiewy żyta 

i owsa, czyli zbóż ekstensywnych. Zyskały również zasiewy rzepaku 

i rzepiku, a utraciły bardzo zasadzenia ziemniaków, które jeszcze w 1970 r. 

stanowiły 18,3 % krajowych zasiewów (w 2000 r. – 12,9 %), a w 2010 r. 

osiągnęły zaledwie 3,7 %. 

3. Generalnie wzrosły plony głównych ziemiopłodów. 

Polscy rolnicy, jakkolwiek w ostatnich latach znacznie powiększyli 

plony uprawianych przez siebie głównych ziemiopłodów, osiągają 

w porównaniu z rolnikami bardziej rozwiniętych krajów (Francja, Niemcy, 

Wielka Brytania, Japonia) zaledwie nieco więcej niż połowę produktu. 

Różne są tego przyczyny – mniejsze nawożenia mineralne, gorsza uprawa 

i pielęgnacja roślin, w tym ochrona chemiczna, gorsza jakość nasion, 

mniejsza wiedza rolników itd. – z których większość może się w przyszłości 

zniwelować, co stanowi duże rezerwy. Zostało to uwzględnione 

w prognozach. 

 

Tabela 8. Plony ważniejszych ziemiopłodów (w q z ha) 

Ziemiopłody 
Okres PRL Okres transformacji Prognozy 

1976-80 1986-90 1996-00 2001-05 2006-10 2020 2030 

4 zboża 24,8 31,5 28,4 30,9 34,3 36,0 38,0 

w tym pszenica 29,3 37,5 34,0 38,0 41,2 . . 

pszen-żyto     . 32,2 34,3 . . 

żyto 21,6 25,7 22,1 24,4 25,8 . . 

jęczmień 27,6 33,2 29,9 31,7 33,8 . . 

owies 22,8 27,4 24,4. 24,7 25,6 . . 

Ziemniaki 177 190 183 180 193 200 200 

w tym buraki 

cukrowe 
280 346 377 411 461 480 500 

rzepak i rzepik 19,5 25,4 20,7 24,6 26,9 28,0 30,0 

Źródło: Roczniki …; prognozy własne. 

 

Ogólnie można powiedzieć, że wiele się zmieniło w okresie 

kilkudziesięciu lat w wyniku przemian w strukturze produkcji, wysokości 

plonów i produktywności zwierząt (tabela 9). Gwałtownie zmalała 

produkcja ziemniaków i wełny owczej. Wzrosła produkcja zbóż i mięsa, 
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zmalała produkcja mleka krowiego. W finalnym obrazie uczestniczyły także 

przemysł spożywczy i handel zagraniczny żywnością, które wzbogaciły 

ofertę artykułów spożywczych dla społeczeństwa. Jeśli natomiast chodzi 

o prognozy, uwzględnione zostały przemiany zaistniałe w przeszłości, ale 

i przewidywania dotyczące ogólnej liczby mieszkańców Polski oraz liczby 

osób zatrudnionych w rolnictwie i liczby gospodarstw funkcjonujących 

w rolnictwie w przyszłości. 

 

Tabela 9. Produkcja głównych artykułów rolniczych na mieszkańca Polski 

Wyszczególnienie 
Okres PRL Okres transformacji Prognozy  

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

Mięso, podroby, 

tłuszcze
b
 z uboju 

w kg 

64,0 85,2 81,5 78,8 102 107 110 

Mleko krowie 

w litrach 
446 450 404 302 312 320 320 

Jaja kurze w szt. 213 250 200 199 291 330 350 

Wełna owcza w kg 0,27 0,36 0,39 0,03 0,02 0,02 0,02 

Zbiory zbóż
c 
w kg 473 461 509 477 579 600 650 

Ziemniaki w kg 1547 742 955 633 214 210 210 

Buraki cukrowe 

w kg 
392 283 345 440 261 380 410 

a
 1990=100 

b
 wołowe, cielęce, wieprzowe, baranie, końskie, drobiowe, kozie, królicze i dziczyzna 

w wadze schłodzonej 
c
 zbóż bez mieszanek zbożowych: do 1980 r. bez pszen-żyta 

Źródło: Roczniki …, s. 62; prognozy własne. 

 

2.4. Gospodarstwa rolne 

Zainteresowanie nasze koncentruje się na wynikach dwóch 

Powszechnych Spisów Rolnych, przeprowadzonych w 2002 r. i 2010, czyli 

dwa lata przed i sześć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

Wprawdzie efekty tego ważnego faktu nie ustały, niemniej są tak widoczne, 

że pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących gospodarstw rolnych, 

rzutujących na rozpatrywane tu prognozy ich dalszego rozwoju.  

Przyglądając się danym w tabeli 10, można dostrzec korzystne 

zjawisko koncentracji, tzn. tendencje zmniejszania się liczby gospodarstw 

rolnych przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Średnia 

wielkość użytków rolnych gospodarstwa rolnego wzrosła w ciągu 8 lat 
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z 5,76 do 6,82 ha, czyli o 18,4 %, natomiast średnia wielkość gospodarstwa 

prowadzącego działalność rolniczą wzrosła z 6,98 do 7,92 % ha, czyli 

o 13,5 %. 

 

Tabela 10. Gospodarstwa rolne według Powszechnych Spisów Rolnych 

w latach 2002 i 2010 oraz prognozy na 2020 i 2030 r. 

Wyszczególnienie 
Spisy rolne 2010 Prognozy 

2002 2010 2002 2020 2030 

Liczba gospodarstw rolnych 

w tys. 
2933 2278 77,6 2000 1700 

Powierzchnia użytków rolnych 

w tys. ha 
16899 15534 91,9 15000 14000 

Średnia powierzchnia użytków 

rolnych na 1 gospodarstwo 

w ha 

5,76 6,82 118,4 7,5 8,2 

Źródło: Informacja …, s. 2 i 3, tab. 1 i 3; prognozy własne. 

 

Największy spadek liczby gospodarstw rolnych odnotowany został 

wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni do 1 ha użytków rolnych 

– o 26,8 % i o powierzchni od 1 do 5 ha – o 24,8 % (tabela 11). Znacząco 

wzrosła liczba gospodarstw największych. W grupie obszarowej użytków 

rolnych 20 ha i więcej wzrost ten wynosił 6,5 %, a w przypadku 

gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej – 34,4 %. Koncentracja 

zaznaczyła się również w liczbie pogłowia zwierząt przypadających 

na jedno gospodarstwo utrzymujące dany gatunek. Najbardziej dotyczyło to 

bydła – z 6 zwierząt w 2002 r. do 11 w 2011 r. Średnia ilość krów była 

jednak w Polsce w 2010 r. nadal niewielka. 

Koncentracji obszarowej gospodarstw towarzyszy, a nawet ją 

wyprzedza, proces ich umaszynowienia. Połączone to jest z procesem 

wycofywania konia z gospodarstw jako siły pociągowej, o którym 

informowaliśmy (tabela 3), i zastępowania go różnego rodzaju ciągnikami 

i samobieżnymi maszynami. W 2010 r. 65 % gospodarstw wyposażonych 

było w ciągniki rolnicze wobec  47 % w 2002 r. Zmiany zachodzące 

w powierzchni uprawy głównych ziemiopłodów oraz postępujący w okresie 

8 lat między spisami proces modernizacji rolnictwa wpłynęły 

m.in. na aktualny stan wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia 

rolnicze. W stosunku do 2002 r. w gospodarstwach rolnych zwiększyła się 

znacznie (o 22,9 %) liczba kombajnów do zbioru zbóż i rzepaku. 

Utrzymująca się od lat spadkowa tendencja powierzchni buraków 
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cukrowych i ziemniaków wpłynęła m.in. na redukcję kombajnów do zbioru 

tych ziemiopłodów, odpowiednio o 14,3 % i o 1,9 %. Zmniejszyła się 

również liczba silosokombajnów – o 10 %. W porównaniu z wynikami 

spisu z 2002 r. odnotowany natomiast został wyraźny wzrost wyposażenia 

gospodarstw w polowe i sadownicze opryskiwacze ciągnikowe, 

odpowiednio o: 4,8 % i o 13,5 % (tabela 12). 

 

Tabela 11. Gospodarstwa rolne (w mln) i ich struktura według grup 

obszarowych użytków rolnych 

Lata Ogółem 
Grupy obszarowe użytków rolnych w ha 

≤ 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 50 ≥ 50 

 

2002 

w tysiącach 

2933 977 1147 427 183 84 96 20 

w odsetkach ogółu gospodarstw 

100,0 33,3 39,1 14,6 6,2 2,9 3,3 0,7 

 

 

2010 

w tysiącach 

2278 714 863 352 152 72 97 27 

w odsetkach ogółu gospodarstw 

100,0 31,4 37,9 15,4 6,7 3,2 4,2 1,2 

2002=100 

77,6 73,2 75,2 82,5 83,3 86,0 100,8 134,4 
Źródło: Informacja …, s. 2, tab. 3. 

 

Tabela 12. Ciągniki i maszyny rolnicze w gospodarstwach rolnych w latach 

2002 i 2010 

Lata Ciągniki 
Kombajny Siloso-

kombajny 

Oprysk. 

polowe 

Oprysk. 

sadownicze Zboż. buracz. ziemn. 

w tys. sztuk 

2002 1365 124 32 81 13 473 46 

2010 1471 152 28 80 12 496 52 

2002 = 100 

2010 107,8 122,9 85,7 98,1 90,0 104,8 113,5 

Źródło: Informacja …, s. 6, tab.7. 

 

Z koncentracją gospodarstw rolnych w okresie ostatnich 10 lat 

i krystalizacją większych, silniejszych ekonomicznie gospodarstw postępuje 

również większy zakup i zużycie obrotowych środków produkcji takich jak 
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nawozy mineralne, wapno nawozowe, środki ochrony roślin, lekarstwa 

i używki pokarmowe dla zwierząt, kwalifikowane nasiona itp. Dla 

gospodarstw rolnych oznacza to zwiększenie wydatków na produkcję 

rolniczą. Ważne jest zatem, jak się kształtują proporcje cen między 

produktami rolnymi a tymi środkami produkcji, czyli jak kształtuje się 

opłacalność produkcji rolniczej. Stwierdziliśmy już wcześniej, 

że opłacalność ta dla mniejszej własności jest ujemna. Na skutek tego 

w 2002 r. 2302 tys. ha (w gospodarstwach indywidualnych 1835 tys. ha) 

ziemi ugorowało lub leżało odłogiem. W województwie opolskim zjawisko 

to było najmniej intensywne (tylko 30 ha). W tym województwie zarazem 

nawożenie i plony zbóż w 2011 r. były najwyższe (tabela 13). 

 

Tabela 13. Poziom nawożenia i plony w 2011 r. 

Województwa 

NPK CAO 
Zboża 

ogółem* 
Pszenica* 

w kg na 1 ha UR 

w dobrej kulturze 
plony dt/ha 

Polska 132,2 38,4 32,9 41,3 

Opolskie 232,4 104,8 50,8 58,1 

Wielkopolskie 174,1 41,3 32,9 41,1 

Kujawsko-pomorskie 171,6 61,5 35,7 43,4 

Dolnośląskie 170,0 58,2 42,9 48,1 

Pomorskie 141,4 49,8 35,5 48,1 

Łódzkie 139,0 29,8 31,2 38,6 

Zachodniopomorskie 135,5 63,2 35,5 41,9 

Śląskie 131,8 32,4 35,6 42,2 

Warmińsko-

Mazurskie 
122,4 36,9 35,4 42,0 

Lubuskie 121,4 33,4 26,5 34,1 

Lubelskie 118,3 41,3 30,8 36,2 

Mazowieckie 104,5 24,9 25,9 32,2 

Podlaskie 97,4 14,8 26,1 30,4 

Świętokrzyskie 96,7 4,5 28,4 31,3 

Małopolskie 78,0 13,7 32,7 35,2 

Podkarpackie 67,7 14,6 30,2 32,9 

* szacunek wynikowy 

Źródło: Rynek środków …, s. 8, tab. 2. 
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Pozostałe składniki obrotowych środków produkcji dla rolnictwa idą 

w parze z nawożeniem. Ich nasilenie (zróżnicowanie) na terenie całego 

kraju jest podobne. Wynika z historycznego rozwoju poszczególnych części 

kraju, w których zabory odegrały główną rolę. Można wysnuć hipotezę, 

że to zróżnicowanie utrzyma się jeszcze długi czas w przyszłości, czyli 

zużycie energii, zwłaszcza paliw ciekłych w przeliczeniu na jednostkę 

powierzchni użytków rolnych, a także energii elektrycznej w przeliczeniu na 

sztukę obsady zwierząt będzie w Polsce równomiernie i powoli rosło wraz 

z poprawą stanu technicznego wyposażenia rolnictwa. Dynamika wzrostu 

kształtowana jednak będzie z jednej strony przez czynniki ekonomiczne, 

wymuszające oszczędności i racjonalizacje gospodarki energetycznej, 

a z drugiej strony przez dopływ do rolnictwa pomocy ekonomicznej 

ze strony państwa. 

2.5. Ludność rolnicza 

W 2010 r. liczba pracujących wyłącznie lub głównie w rolnictwie 

wyniosła 2296 tys. osób, w tym zdecydowana większość to pracujący 

w gospodarstwach indywidualnych jako rodzinna siła robocza. Zatrudnieni 

pracownicy najemni stanowili stosunkowo niewielką zbiorowość: 42 tys. 

w gospodarstwach indywidualnych oraz 38 tys. w gospodarstwach osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 

(tabela 14). Wstępne wyniki PSR 2010 wykazały, że w czerwcu 2010 r. 

w swoim rodzinnym gospodarstwie rolnym pracowało wyłącznie lub 

głównie 2216 tys. osób (dla 1945 tys. osób była to jedyna praca, a dla 271 

tys. praca główna), co stanowiło 39,4 % ludności związanej 

z użytkowaniem gospodarstwa rolnego. Powyższe dane dotyczą wszystkich 

gospodarstw indywidualnych, bez względu na powierzchnię użytków 

rolnych i cel produkcji, pod warunkiem że gospodarstwo prowadziło 

działalność rolniczą, a dane dotyczą członków rodziny użytkownika 

gospodarstwa rolnego, którzy z nim wówczas mieszkali.  

 

Tabela 14. Pracujący wyłącznie lub głównie w rolnictwie (w tys. osób) 

 

 

Rok 

 

 

Pracujący 

ogółem 

Gospodarstwa indywidualne 
Gospodarstwa 

osób prawnych 

Pracujący w swoim 

gospodarstwie rolnym 

Pracownicy 

najemni stali 

Pracownicy 

najemni stali 

razem wyłącznie głównie   

2010 2296 2216 1945 271 42 38 

Źródło: Informacja …, s.8, tab. 7. 
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W interpretacji liczb zawartych w tabeli 14 należy poczynić pewne 

wyjaśnienia. Główny Urząd Statystyczny, publikując liczby Powszechnego 

Spisu Rolnego 2010 dotyczące osób pracujących w rolnictwie wyłącznie lub 

głównie, działał zgodnie z zasadami statystyki Unii Europejskiej, gdzie 

obecnie powszechnie jest stosowane kryterium przeważającego dochodu dla 

liczb ludności rolniczej. Inaczej mówiąc, w krajach Unii Europejskiej 

za rolnicze gospodarstwo domowe uznaje się takie, w którym głównym 

źródłem dochodu gospodarstwa lub osoby o najwyższym dochodzie 

w gospodarstwie jest praca we własnym gospodarstwie rolnym, a za ludność 

rolniczą uznaje się liczbę osób zatrudnionych w tym gospodarstwie. Liczba 

takich gospodarstw stanowi około 1/3 ogółu. Oznacza to w przeniesieniu na 

grunt polski, że w jakimś nawet minimalnym stopniu liczba ludności 

związanej z rolnictwem jest o blisko trzy razy większa. Z tego względu 

ostrożnie należy interpretować liczby zawarte w tabeli 15, w której 

do ograniczonej liczby osób przypisuje się całą produkcję rolniczą i niektóre 

jej cechy. 

 

Tabela 15. Ludność rolnicza w latach 1970-2010 według głównego źródła 

utrzymania 

Lata 

Ludność 

Polska 

w mln 

osób 

Ludność rolnicza według głównego źródła 

utrzymania 

w 

mln 

osób 

w % 

ogólnej 

liczby 

ludności 

na 100 ha 

użytków 

rolnych 

na 1 

osobę 

w ha 

użytków 

rolnych 

Polska 

Rzeczypospolita 

Ludowa 

1970 32,6 9,7 29,7 49,7 2,0 

1978 35,1 8,2 23,4 43,5 2,3 

1988 37,9 6,7 17,7 35,8 2,8 

 

Transformacja 

1996 38,3 3,7 9,7 20,0 5,0 

2002 38,2 3,0 7,9 17,8 5,6 

2010 38,2 2,3 6,0 14,5 6,6 

Prognozy 
2020 37,8 2,2 5,8 14,6 6,8 

2030 36,8 2,0 5,7 14,4 7,0 

Źródło: Roczniki ...; prognozy własne. 

 

Zamieszczenie tabeli 15 ma jednak głębszy sens. Pokazuje ona jak 

z biegiem kilkudziesięciu ostatnich lat, a zwłaszcza w okresie transformacji, 

tj. po 1990 r. dokonało się zmniejszenie się liczby ludności „czysto” 

rolniczej, tzn. takiej, dla której rolnictwo jest głównym lub przeważającym 

źródłem dochodu, i jak się będzie kształtować ta liczba w przyszłości 

(do 2020 i 2030 r.). Poza tym tabela 15 informuje o miejscu tej ludności 
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na tle ogólnej liczby ludności Polski i określa jej wyposażenie w ziemie 

rolniczą. Mimo procesu koncentracji nie jest ono duże. Tabela 15 zawiera 

także informacje o prognozach ogólnej liczby ludności Polski dokonanej 

w 2009 r.  

2.6. Prognozy ogólnej liczby ludności Polski 

Pierwszą prognozę ludności na lata 2003-2030 w XXI wieku 

opracował zespół ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej 

Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii 

Nauk. Podstawę do opracowania tej prognozy stanowiły: 

 liczba ludności według płci i roczników wieku, zamieszkałej na stałe 

w powiatach (w przekroju miast i wsi) oraz niemających statusu powiatu 

miastach liczących powyżej 50 tys. ludności i dzielnicach miast, na dzień 

31.XII 2002 r. według stanu wynikającego ze Spisu Ludności 2002, 

w podziale administracyjnym obowiązującym w 2003 r.; 

 retrospektywne współczynniki demograficzne za lata 2000-2002 według 

płci i roczników wieku (urodzenia, zgony, migracje wewnętrzne, 

migracje zagraniczne i pobyt czasowy) ujęte w podziale terytorialnym 

z 2003 r.; 

 prospektywne współczynniki demograficzne na lata 2003-2030 dla 

poziomu ogólnokrajowego według płci i roczników wieku, wynikającego 

z przyjętych założeń. 

Już po kilku latach ustalenia zespołu ekspertów okazały się błędne. 

W 2009 powstała w GUS druga prognoza, przyjmująca że liczba ludności 

w 2020 r. będzie większa o 601 tys. osób (37830-37229), a w 2030 r. o 1103 

tys. osób (36796-35693). W świetle wyników Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w okresie 

od 1 kwietnia do czerwca 2011 r., ta druga prognoza wydaje się nie w pełni 

wiarygodna, ponieważ spis ten wykazał, że ludność Polski w 2011 r. 

zwiększyła się o blisko 100 tys. osób (0,25 %) w porównaniu ze spisem 

przeprowadzonym w 2002 r., podczas gdy prognoza z 2009 r. przyjmowała 

spadek liczby ludności Polski w tym okresie. Porównanie liczb obu prognoz 

i NSP 2011 zestawiono w tabeli 16. Wynika z niej, że druga prognoza 

(z 2009 r.) przewiduje wyższe liczby dla ludności Polski w latach 2020 

i 2030. Mimo wątpliwości co do jej pełnej wiarygodności, trzeba przyjąć 

do rozważań liczby w niej przewidywane: dla 2020 r. – 37830 tys. osób, 

a dla 2030 r. – 36796 tys. Oznacza to, że w porównaniu do 2011 roku 

ludność Polski zmniejszy się jedynie o 495 tys. osób w 2020 r., a w 2030 r. 

więcej, bo o 1529 tys. osób. 
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3. Podsumowanie 

Rolnictwo polskie będzie się rozwijać w prognozach do 2020 r. 

i do 2030 r. podobnie do wyników zarysowanych w drugiej części polskiej 

transformacji po okresie szokowej terapii (1990-1992), a szczególnie 

po wejściu Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.). Tendencje te to: 

 

Tabela 16. Liczba ludności Polski według prognoz z lat 2003 i 2009 oraz 

NSP z 2011 r. (w tys. osób) 

Wyszczególnienie 2002 2010 2011 2015 2020 2025 2030 

Prognoza 2003 38219 37899 . 37626 37229 36598 35693 

Prognoza 2009 . 38092 . 38016 37830 37438 36796 

NSP: 2011 38230 . 38325         

Różnica między 

prognozą 

2009 a 2030 

. +193 . +390 +601 +840 +1103 

Źródło: Prognoza ludności na lata 2010-2030; Prognoza ludności na lata 2010-2035; 

Wyniki ... 

 

1. Duże zmniejszenie powierzchni zasiewów z 14,2 w 1990 r. do 10,4 

mln ha w 2010 r. połączone z zmianą struktury zasiewów (bardzo duże 

zmniejszenie zasadzenia ziemniaków – 10,1 % → 3,5 %, żyta – 16,9 % → 

10,0 % i owsa 4,6 % → 3 %, zwiększenie zasiewów pszenicy – 16 % → 

20,5 % i rzepaku – 3,5 % → 6,8 %). 

2. Duże zmniejszenie pogłowia koni, bydła, w tym krów, trzody 

chlewnej i owiec, zwiększenie pogłowia kur, w tym niosek, połączone 

ze wzrostem rocznej wydajności produkcji zwierzęcej: mleczności krów, 

nieśności kur i produkcji mięsa z uboju trzody chlewnej. 

3. Dzięki wzrostowi plonów i produktywności zwierząt, produkcja 

głównych artykułów rolniczych na 1 mieszkańca Polski na ogół nie uległa 

zmniejszeniu (jedynie ziemniaków). Duża rolę w poprawie spożycia 

artykułów rolniczych na 1 mieszkańca kraju odegrał przemysł spożywczy. 

4. W konsekwencji wystąpiła poprawa spożycia artykułów 

spożywczych, zwiększyło się spożycie białka zwierzęcego i owoców 

kosztem węglowodanów pochodzących z ziemniaków i zbóż oraz tłuszczy 

zwierzęcych. 

5. Radykalnie zmniejszył się odsetek wydatków na żywność w całości 

wydatków polskich rodzin z 44,7 % w 1991 r. do 24,8 % w 2010 r., przy 

zachowaniu zróżnicowania poszczególnych grup społeczeństwa polskiego 

(rolnicy – 31,5 %, pracujący na własny rachunek – 21,0 %). 

6. W 2003 r. pojawiło się dodatnie saldo obrotów w handlu 

zagranicznym artykułami zwierzęcymi (mięso i przetwory oraz przetwory 



166    Eugeniusz Gorzelak 

 

mleczne), a spośród artykułów roślinnych – przetworów owocowych, 

cukrów i wyrobów oraz grzybów. Ponieważ to dodatnie saldo utrzymane 

zostało po 2003 r., zatem zostało przyjęte w prognozach do 2020 r. i 2030 r., 

podobnie jak poprawa spożycia żywności przy założeniu 2-3 % wzrostu 

PKB w całej gospodarce polskiej. 

7. Gospodarstwa rolne podlegały koncentracji w okresie transformacji 

i będą nadal podlegały również w prognozach. W latach 2002-2010 ubyło 

655 tys. gospodarstw o powierzchni 1 ha UR (22,4 %); najwięcej 

najmniejszych (26,8 %), a przybyło największych (34,4 %). Koncentracji 

gospodarstw towarzyszyły wzrost umaszynowienia i odejście od koni jako 

siły pociągowej, a także nasilenie wyposażenia w obrotowe środki 

produkcji. Nasilenie to jest zróżnicowane terytorialnie, większe w północno-

-zachodniej części kraju. Równocześnie pojawiło się ponad 2 mln ha 

ugorów, które będą likwidowane w przyszłości przez silniejsze 

gospodarstwa rolne. 

8. Maleje ciągle liczba ludności rolniczej, dla której praca 

w rolnictwie przynosi przeważający dochód. Liczba ta wyniosła 9,7 mln 

osób w 1970 r., 3,7 mln w 1996 , 2,3 mln w 2010 i będzie wynosiła około 

2,0 mln osób w 2030 r. Natomiast liczba ludności rolniczej w szerszym 

znaczeniu, czy mającej jakikolwiek związek z rolnictwem jest blisko trzy 

razy większa. 
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Analiza wyprzedzających i jednoczesnych wskaźników 
gospodarczych♯ 

 

 
Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki analizy danych o częstotliwości 

miesięcznej, określające zestaw zmiennych ekonomicznych 

reprezentujących cykl koniunkturalny w Polsce. Udało się oszacować 

bieżący i wyprzedzający wskaźnik koniunktury. Wyprzedzenie uzyskane dla 

wskaźnika wyprzedzającego wynosi ok. 8 miesięcy. Zastosowana została 

wielostopniowa procedura selekcji informacji. W pierwszym kroku 

dokonano preselekcji potencjalnych szeregów czasowych, reprezentujących 

zmiany koniunktury, na podstawie pogłębionej analizy literatury przedmiotu 

i analizy dostępności danych statystycznych. Wybrane w ten sposób 

zmienne zostały następnie poddane szczegółowej i szerokiej analizie 

statystycznej (w dziedzinie czasu i częstości). Mając na względzie, 

iż metody dekompozycji szeregu czasowego są wrażliwe na nowe 

obserwacje, w badaniu przeprowadzono analizę stabilności uzyskanych 

wskaźników koniunktury. Przeprowadzono również eksperyment Monte 

Carlo, którego wyniki wskazują, iż otrzymane wskaźniki są odporne 

na szoki. 
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The Analysis of Leading and Coincident 
Business Indicators 

 
 

Abstract 
The aim of the paper is to describe a process of building monthly 

coincident and leading indicators for the Polish economy. We take into 

consideration both time and frequency domain analysis and we find series 

that move together with reference cycle and series which can be considered 

as leading indicators. This framework considers extensive analysis of cycle 

indicators for the Polish business cycle. Approximation of current business 

cycle is measured by a composite indicator.  The lead of leading indicator is 

about 8 months. Real-time performance for the composite coincident 

and leading indicators was carried out. Obtained composite indicators are 

robust for new observations. Monte Carlo experiment show that both 

coincident and leading indicators are robust for external shocks.  
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1. Wstęp 

Każda gospodarka charakteryzuje się obecnością cyklu 

koniunkturalnego. Zrozumienie jego mechanizmów i przebiegu jest 

niezmiernie istotne z punktu widzenia zarówno analiz makroekonomicznych 

jak i wyznaczania prognoz gospodarczych. Jednocześnie jest to trudne 

zagadnienie, zwłaszcza w przypadku gospodarek, które przechodzą bądź 

dopiero co przeszły transformację ustrojową. Transformacja systemowa 

w Polsce może być utożsamiana z pewnym szokiem, który spowodował 

przesunięcie potencjalnej ścieżki wzrostu gospodarczego. Widoczne w tym 

przypadku fluktuacje gospodarcze mogą wynikać nie tylko z przebiegu 

cyklu, ale również mogą być efektem zmian zachodzących w systemie 

gospodarczym kraju. Dostępne aktualnie szeregi czasowe są stosunkowo 

krótkie, co dodatkowo utrudnia analizę cykli. Jednocześnie brak znajomości 

i zrozumienia cyklicznych zmian w gospodarce utrudnia przewidywanie 

dalszych zmian, co widoczne było np. w sile, z jaką wpłynął na światowe 

rynki ostatni kryzys finansowy. W kontekście silnych powiązań pomiędzy 

gospodarkami różnych krajów i transmisji impulsów gospodarczych, które 

mogą prowadzić do kryzysów (bądź ożywienia), niezmiernie ważne staje się 

wczesne przewidywanie punktów zwrotnych i zmian faz cykli.  

Obraz koniunktury przedstawiony przez zagregowany wskaźnik 

zmian koniunktury, który zawiera w sobie syntezę informacji pochodzących 

z różnych dziedzin gospodarki, może być dobrym narzędziem ułatwiającym 

prowadzenie polityki pieniężnej i fiskalnej.  

2. Analiza cykli koniunkturalnych 

Aktualnie w gospodarkach krajów wolnorynkowych obserwowane są 

różnego rodzaju wahania w przebiegu procesów gospodarczych, począwszy 

od zmian bardzo krótkookresowych (szczególnie widocznych na rynkach 

finansowych) poprzez wahania sezonowe, średniookresowe oraz 

długookresowe cykle związane z postępem technologicznym i zmianami 

społecznymi.  

Powszechnie akceptowana definicja klasycznego cyklu 

koniunkturalnego, zaproponowana przez Burnsa i Mitchella (1946), określa 

cykl jako rodzaj wahań występujących w agregatach ekonomicznych 

opisujących działalność gospodarczą społeczeństw organizujących swoją 

produkcję w przedsiębiorstwach. Cykl koniunkturalny składa się z ekspansji 

(występują wtedy jednocześnie tendencje wzrostowe w wielu dziedzinach 

gospodarki), kryzysu oraz faz zastoju i ożywienia, które łączą się z fazą 

ekspansji kolejnego cyklu. 
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W niniejszym opracowaniu przez cykl koniunkturalny będziemy 

rozumieć wahania aktywności gospodarczej, powtarzające się co 1,5-8 lat
1
 

(Skrzypczyński, 2009). Cykl koniunkturalny można zobrazować za pomocą 

komponentu cyklicznego otrzymanego po usunięciu z szeregu 

długookresowego trendu oraz krótkookresowych wahań (regularnych 

i nieregularnych). Częstotliwości wahań koniunkturalnych mogą być 

wyizolowane za pomocą pasmowych filtrów idealnych.  

Należy pamiętać, iż aktywność gospodarcza jest pojęciem 

abstrakcyjnym i nieobserwowalnym, zaś przez koniunkturę rozumie się ogół 

wahań cyklicznych obserwowanych w gospodarce. Będziemy utożsamiać 

zmiany aktywności gospodarczej ze zmianami koniunktury, o ile spełniona 

zostaje „reguła trzech P”, tj. zmianami cyklicznymi będziemy nazywać 

wahania, które są wyraziste (pronounced), wszechobecne (pervasive) 

i trwałe (persistent) (Banerji i Hiris, 2001).  

Wygodnie jest dokonywać analiz cykli koniunkturalnych 

na podstawie złożonych wskaźników opisujących w sposób syntetyczny 

wahania koniunkturalne w całej gospodarce. Można skonstruować 

tzw. równoległy, opóźniony i wyprzedzający wskaźnik koniunktury. Przez 

wskaźnik równoległy (jednoczesny) będziemy rozumieć pewną pojedynczą 

zmienną ekonomiczną (bądź zmienną powstałą w wyniku agregacji różnych 

zmiennych ekonomicznych), odzwierciedlającą bieżący stan koniunktury. 

Wyprzedzający wskaźnik koniunktury jest zmienną (bądź agregatem 

różnych zmiennych) odzwierciedlającą, z pewnym określonym 

wyprzedzeniem, przyszły stan koniunktury, zaś opóźniony wskaźnik 

koniunktury jest zmienną, której zmiany podążają za zmianami ogólnej 

koniunktury gospodarczej. 

Ze względu na stosunkowo krótki okres, dla którego dostępne są 

stabilne szeregi czasowe, empiryczne badania koniunktury w Polsce są 

nieliczne. Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla Polski są publikowane 

przez międzynarodowe organizacje od dość niedawna – Ifo od 2005 r. 

(Bandholtz, 2005) i OECD od 2006 r. (OECD, 2006). Jednymi 

z pierwszych, którzy prowadzili badania cyklu koniunkturalnego w Polsce 

po okresie transformacji byli Kudrycka (Kudrycka i Nilsson, 1993) 

i Matkowski (Drozdowicz-Bieć, 2006). Ponadto badania koniunktury 

prowadzone są w: IRG, IBnGR, GUS, NBP, PMI (HsBC), GCI.  

Przykładem syntetycznego wskaźnika koniunktury konstruowanego 

dla Polski jest tygodniowy barometr koniunktury (IBnGR), wskaźnik CLI 

                                                   
1
 Przyjęcie takiego pasma wahań jest zgodne z tzw. stylizowanym faktem w badaniach 

koniunktury. Z badań NBER wynika, iż – począwszy od 1858 r. – najkrótszy 

zidentyfikowany cykl trwał 6 kwartałów, a najdłuższy 8 lat (Reijer, 2009). 
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(composite leading indicator) publikowany przez OECD dla 29 krajów 

i 9 stref (Nilsson, Guidetti, 2008), wskaźniki: WWK, WRK, WOK 

szacowane przez BIEC oraz kwartalny barometr koniunktury IRG SGH. 

Literatura dotycząca przebiegu cyklu koniunkturalnego jest bardzo 

obszerna, jednak szczegółowych aktualnych badań dotyczących Polski jest 

niewiele. Analizę kwartalnego cyklu koniunkturalnego w Polsce można 

znaleźć m.in. w: Gradzewicz, Growiec, Hegemejer i Popowski (2010), 

Wośko (2009), Łupiński (2007), Fic (2009) oraz wcześniejsze badania 

Drozdowicz-Bieć (2006). Propozycja konstrukcji wskaźników 

wyprzedzających krótkookresowych (prognozujące na 1 kwartał) oraz 

średniookresowych (prognozujące na 2-4 kwartały), wg algorytmu Stocka 

i Watsona oraz metodą uogólnionych dynamicznych czynników, 

przedstawiona została przez Łupińskiego. Fic dokonała charakterystyki 

cyklu koniunkturalnego w Polsce na podstawie modeli przełącznikowych 

Markowa. Wośko oceniała metody filtracji szeregów czasowych z punktu 

widzenia analizy cyku koniunkturalnego w Polsce. Szeroką analizę 

„stylizowanych faktów” dotyczących przebiegu cyklu koniunkturalnego 

w Polsce na podstawie analizy spektralnej i analizy korelacyjnej, na danych 

kwartalnych obejmujących okres 1996-2009, przedstawili Gradzewicz, 

Growiec, Hegemejer i Popowski. Autorzy zaprezentowali również 

oszacowane składowe cykliczne na wykresach fazowych zmian koniunktury 

(zegary koniunktury). Analiza podstawowych zmiennych 

makroekonomicznych wskazała na wyprzedzajacy charakter wartości 

dodanej w przemyśle, wymiany międzynarodowej, liczby pracujących 

w gospodarce narodowej i akumulacji względem zmian PKB. Jako zmienne 

równoczesne zidentyfikowane zostały inwestycje i wartość dodana 

w budownictwie. Opóźniony charakter mają natomiast wartość dodana 

w sektorze usług rynkowych, spożycie indywidualne i wynagrodzenia 

realne.  

W kontekście przystąpienia Polski do Unii Monetarno-Walutowej 

silnego znaczenia nabrały badania dotyczące synchronizacji przebiegu 

polskiego cyklu koniunkturalnego z cyklami koniunkturalnymi strefy euro
2
. 

Badania te to m.in. analizy, które zawarto w Raporcie na temat pełnego 

uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej 

i Walutowej (Adamowicz i in., 2009; Skrzypczyński, 2009; Konopczak, 

2009). Wnioski płynące z tych badań nie są jednoznaczne, jednak wskazują 

na dosyć wysoką synchronizację ze strefą euro, przy czym Polska wykazuje 

                                                   
2
 Wykaz artykułów zawierających wyniki badań synchronizacji cykli koniunkturalnych 

w Polsce i krajach UE zawarty jest w: Adamowicz i in. (2009). Wykaz zawiera 35 pozycji 

artykułów z lat 1998-2008.  
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większą amplitudę wahań koniunkturalnych niż inne kraje członkowskie. 

W latach 1995-2007 gospodarka polska i strefy euro wykazały średnie 

i stabilne w czasie dopasowanie wahań cyklicznych, przy czym 

synchronizacja cykli o długości ok. 3 lata okazała się silniejsza niż 

dłuższych cykli, które wyprzedzały analogiczne cykle w strefie euro. 

Amplitudy wahań cykli w Polsce okazały się wyższe niż w strefie euro 

(Skrzypczyński, 2009). Największą synchronizację w przebiegu cyklu 

w Polsce i w UE zidentyfikowano dla produkcji sprzedanej przemysłu, 

inwestycji i PKB. Fazy mają wspólne punkty zwrotne, jednak amplitudy 

wahań są różne. Analiza miar wskaźników synchronizacji wskazuje również 

na silną synchronizację wyników badań testów koniunktury. Polska 

gospodarka wykazuje również podobieństwo reakcji na szoki, przy czym 

korelacja szoków podażowych jest wyższa niż popytowych. Największą 

korelację odpowiedzi Polski otrzymano dla Niemiec (Adamowicz i in., 

2009).  

Utworzenie Unii Monetarnej i Walutowej oraz prowadzenie wspólnej 

polityki pieniężnej spowodowało opracowanie licznych analiz dotyczących 

badania cyklu koniunkturalnego w obrębie Unii Europejskiej. Przykładem 

takich analiz jest m.in. Altissimo i in. (2001) czy de Bondt i Hahn (2010). 

Wprowadzenie wspólnej waluty w Unii Europejskiej spowodowało 

konieczność posiadania narzędzi umożliwiających ocenę ogólnej 

aktywności gospodarczej w całej Unii. Europejski Bank Centralny 

podkreśla, iż syntetyczne wskaźniki koniunktury budowane dla UE mogą 

być dobrym narzędziem krótkoterminowych analiz (Rua i Nunes, 2005). 

De Bondt i Hahn prezentują miesięczny wskaźnik wyprzedzający 

opracowany dla obszaru Unii Europejskiej. Area-wide Leading Indicator 

(ALI) jest średnią arytmetyczną z 9 zmiennych o charakterze 

wyprzedzającym
3
, które zostały wybrane na podstawie wysokiej 

wyprzedzajacej korelacji względem szeregu odniesienia, tj. produkcji 

przemysłowej. Wyniki potwierdzają, iż komponent cykliczny produkcji 

przemysłowej okazał się bliski składnikowi cyklicznemu realnego produktu 

krajowego brutto. ALI wyprzedza wskaźnik bieżący koniunktury o ok. 5 

miesięcy. ALI okazał się lepiej prognozować w analizowanym okresie 

punkty zwrotne niż CLI
4
 (wskaźnik publikowany przez OECD). Wskaźnik 

EuroCOIN (Altissimo i in., 2001) jest z kolei przykładem jednoczesnego 

                                                   
3
 Stopa zwrotu z obligacji rządowych 10-letnich, ceny akcji, stopa bezrobocia w USA, 

realna podaż pieniądza M1, wskaźnik oczekiwań Ifo w Niemczech, wydane pozwolenia 

na budowę, wskaźnik ufności konsumentów, wskaźnik oceny ogólnej sytuacji 

ekonomicznej i PMI wskaźnik nowych zamówień do zapasów.  
4
 CLI jest publikowany przez OECD od grudnia 1981 r.  
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wskaźnika koniunktury skonstruowanego na podstawie analizy panelu 

od 1987 do 2001 dla 951 zmiennych. Wykorzystano metodę szacowania 

nieobserwowalnego czynnika za pomocą dynamicznych modeli 

czynnikowych (DFM). 

3. Wybór wskaźników wyprzedzających oraz jednoczesnych – 
obraz koniunktury w Polsce na podstawie wybranych 
zmiennych  

Konstrukcja syntetycznych wskaźników jest niezmiernie istotna 

z punktu widzenia analiz koniunktury gospodarczej. Predykcji zmian cyklu 

koniunkturalnego można dokonać na podstawie analizy zmian 

pojedynczych zmiennych o charakterze wskaźników wyprzedzających bądź 

dokonać próby konstrukcji agregatowego wskaźnika o silnych zdolnościach 

predykcyjnych. Na podstawie odpowiednio skonstruowanego wskaźnika 

syntetycznego można dokonać prognozy zmian poziomu szeregu 

odniesienia (np. PKB), a także zmian jego komponentu cyklicznego 

(prognozy te mogą być oszacowane przed pojawieniem się oficjalnych 

danych makroekonomicznych). Koncepcja wskaźników wyprzedzających 

została zainicjowana przez Burnsa i Mitchella. Jako pierwsi dokonali oni 

selekcji informacji statystycznych na te, które opisują aktualny stan 

gospodarki, te które informują o przyszłych tendencjach i te które pokazują 

stan gospodarki z pewnym opóźnieniem.  

Pierwszym krokiem przy konstrukcji syntetycznych wskaźników 

koniunktury powinien być wybór odpowiedniego szeregu odniesienia. 

Istnieją dwa główne podejścia do wyboru szeregu odniesienia. Pierwsze, 

tradycyjne, związane jest z potrzebą przyjęcia jako szeregu odniesienia 

pewnego pojedynczego szeregu, który swoim zakresem objąłby jak 

największe spektrum działalności gospodarczej. Tradycyjne podejście 

analizy cykli koniunkturalnych bazuje zatem najczęściej na analizie zmian 

szeregu realnego produktu krajowego brutto. Jednak szereg ten jest 

szeregiem o częstotliwości kwartalnej
5
 (zbyt mała częstotliwość do szybkich 

predykcji zmian koniunktury) i jednocześnie publikowanym ze sporym 

opóźnieniem. Okazuje się, że dobrą aproksymantą kwartalnych zmian PKB 

może być szereg produkcji przemysłowej
6
 (por. badania OECD; de Bondt 

i Hahn, 2010). Zaletami wykorzystania szeregu realnej produkcji 

przemysłowej jako cyklu referencyjnego są: dostępność danych 

                                                   
5
 Można zastosować metody oszacowania miesięcznych wartości PKB na podstawie 

danych kwartalnych, dokonując np. ich liniowej interpolacji  (Kelm, 2008).   
6
 Szereg odniesienia w innych badaniach: OECD – wskaźnik CLI - szereg IP (indeks 

produkcji przemysłowej); ECB –  wskaźnik ALI – produkcja przemysłowa.  
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miesięcznych, dłuższy szereg czasowy i mniejsza liczba rewizji niż szeregu 

PKB. Jednocześnie w większości gospodarek obserwuje się, że przemysł 

w największym stopniu jest odpowiedzialny za zmiany koniunktury 

(por. Adamowicz i in., 2009). Druga koncepcja wyboru szeregu odniesienia 

sugeruje, iż bardziej adekwatne będzie użycie nie jednego szeregu, ale 

pewnej zagregowanej kompozycji różnych szeregów, dla których wartość 

oczekiwana błędu pomiaru byłaby równa zero (por. Łupiński, 2007). 

Wskaźnikiem takim może być zagregowany jednoczesny wskaźnik zmian 

koniunktury. W niniejszym badaniu jako szereg odniesienia przyjęto realną 

produkcję sprzedaną przemysłu (SIPR). 

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego filtru pozwalającego 

na odseparowanie wahań o określonej częstotliwości. W literaturze 

postuluje się wyodrębnienie wahań o okresach 0,5-8 lat, 1,5-8 lat, 2-10 

jednak jest to decyzja arbitralna. Ze względu na wygodę i porównywalność 

z innymi badaniami dostępnymi w literaturze dalsza analiza zostanie 

przeprowadzona z użyciem filtra pasmowo-przepustowego 

Christiano-Fitzgeralda dla pasma wahań 2-8 lat. Użycie tego filtru 

umożliwia zminimalizowanie problemu skrócenia próby, który występuje 

w przypadku filtru Baxter-Kinga, jak również ograniczenia ryzyka 

wystąpienia cykli pozornych.  

Następnie należy dokonać wyboru potencjalnych szeregów służących 

prognozowaniu zmian cyklicznych (Komisja Europejska, 2005). Wszystkie 

potencjale szeregi należy poddać tym samym zabiegom co szereg 

referencyjny (odsezonowanie, odfiltrowanie). Analizie poddano 150 

zmiennych reprezentujących: rynek finansowy, rynek pieniężny, ankietowe 

badania koniunktury GUS (Walkowska, 2010), gospodarkę realną, rynek 

pracy, handel zagraniczny, finanse publiczne i gospodarkę Niemiec. Próba 

obejmowała okres od stycznia 1995 do czerwca 2012 (dla części zmiennych 

z powodu braku dostępności porównywalnych danych próba była krótsza). 

Z powodu ryzyka wystąpienia tzw. efektu Gibasa (w przypadku 

krótkich szeregów czasowych może dojść do niepełnego usunięcia 

sezonowości przez filtr Christiano-Fitzgeralda
7
), wszystkie szeregi czasowe 

zostały odsezonowane (metoda Census X12), a następnie wyodrębniono 

komponent cykliczny za pomocą filtru Christiano-Fitzgeralda 

(pozostawiono wahania o częstotliwości 2-8 lat i osłabiono pozostałe). 

Zastosowanie filtru Christiano-Fitzgeralda wymaga dokładnego zbadania 

stacjonarności zmiennych. Stacjonarność wszystkich zmiennych została 

zweryfikowana za pomocą testu ADF i PP. Większość zmiennych okazała 

                                                   
7
 Efektywność estymacji można poprawić za pomocą periodogramu wartości funkcji 

spektralnej. 
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się niestacjonarna wokół trendu. W zależności od wyników testów 

pierwiastka jednostkowego zastosowano odpowiedni wariant filtru 

Christiano-Fitzgeralda (dla zmiennych I(0) lub I(1) z usunięciem średniej 

lub trendu z szeregu). Ostatecznie, w celu doprowadzenia danych 

do porównywalności zostały one dodatkowo poddane standaryzacji. 

Potencjalne szeregi zostały następnie poddane wielowymiarowej 

weryfikacji statystycznej. Dla każdego szeregu zidentyfikowane punkty 

zwrotne (algorytm Bry-Boschan) oraz wyznaczono przesunięcia w czasie 

pomiędzy odpowiednimi górnymi i dolnymi punktami zwrotnymi. 

Wyznaczono również współczynniki korelacji krzyżowych (wyznaczono 

maksymalne opóźnienia/wyprzedzenia do 12 miesięcy) pomiędzy każdą 

zmienną a realną produkcją sprzedaną przemysłu. Analiza współczynników 

korelacji wzajemnej może dać pewien pogląd na relacje, jakie łączą 

analizowane zmienne, nie wskaże jednak kierunku przyczynowości tych 

relacji. Znalezienie najwyższych wartości współczynnika korelacji wśród 

wszystkich współczynników wyznaczonych dla różnych 

opóźnień/przyspieszeń umożliwia wyselekcjonowanie takich przesunięć 

czasowych pomiędzy szeregami, dla których można zidentyfikować 

najsilniejsze związki korelacyjne. 

Za pomocą analizy spektralnej wyznaczono najistotniejsze długości 

trwania cykli w każdym analizowanym szeregu, jego koherencję 

z szeregiem SIPR oraz odpowiednie wyprzedzania lub opóźnienia w fazach 

cykli. Tak przeprowadzona analiza wskazała zmienne wyprzedzające 

zmiany SIPR (leading indicators) oraz równoczesne ze zmianami SIPR 

(coincident indicators). Identyfikacja zmiennych wyprzedzających, 

jednoczesnych i opóźnionych prowadzi do konstrukcji wskaźników 

syntetycznych. Szczegółowe wyniki zawiera załącznik (tabela 3 

w załączniku). Analiza poszczególnych wyników umożliwiła wybór 

zmiennych
8
 wchodzących w skład wskaźnika jednoczesnego oraz 

wyprzedzającego.  

W skład wskaźnika jednoczesnego (COINC) wchodzą: koniunktura 

w budownictwie – ogólna sytuacja gospodarcza, koniunktura w przemyśle – 

ogólna sytuacja gospodarcza, koniunktura w handlu detalicznym – ilość 

sprzedanych towarów, konsumpcyjne kredyty i pożyczki udzielone 

gospodarstwom domowym, realna wydajność pracy, podaż pieniądza M1, 

nowe rejestracje samochodów, cena ropy (w zł za baryłkę) oraz produkcja 

                                                   
8
 Przyjęto kryteria, iż zmienną uznaje się za skorelowaną z szeregiem odniesienia jeżeli 

współczynnik korelacji przekracza 0,5, współczynnik koherencji również przekracza 0,5, 

współczynnik konkordancji >70%, zmienną uznano za wyprzedzającą (opóźnioną) 

względem szeregu odniesienia jeżeli wyprzedzenie (opóźnienie) przekraczało 1 miesiąc. 
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sprzedana przemysłu w Niemczech. Zmiennymi tworzącymi wskaźnik 

wyprzedzający (LEAD) są: koniunktura w budownictwie – przewidywana 

ogólna sytuacja gospodarcza, koniunktura w przemyśle – przewidywana 

produkcja, koniunktura w handlu detalicznym – przewidywane zatrudnienie, 

cena węgla, inwestycyjne kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom 

i gospodarstwom domowym, wskaźnik pewności w budownictwie 

w Niemczech, ilość ofert pracy, kurs zł/$, produkcja sprzedana przemysłu – 

dobra konsumpcyjne (wg MIG), stopa bezrobocia, przeciętne 

wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz indeks 

giełdowy WIG. Zmienne te spełniają wymagane warunki, są bowiem 

istotnie skorelowane z szeregiem odniesienia (zarówno w dziedzinie czasu, 

jak i występuje między nimi wysoka koherencja dla danych częstości) 

i reprezentują różne dziedziny gospodarki. Agregacji szeregów dokonano, 

stosując średnią arytmetyczną prostą. Otrzymano następujące wskaźniki 

syntetyczne (rysunek 1): 

 

 

Rysunek 1. Wskaźnik jednoczesny (COINC) oraz wyprzedzający 

(LEAD) względem szeregu odniesienia (SIPR) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Oszacowane w ten sposób syntetyczne wskaźniki koniunktury cechują 

się pożądanymi własnościami. Tabela 1 przedstawia strukturę wyprzedzeń 

i opóźnień wskaźnika LEAD i wskaźnika jednoczesnego 

(COINC) względem szeregu referencyjnego (SIPR). 

-3

-2

-1

0

1

2

3

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

SIPR LEAD COINC



Analiza wyprzedzających i jednoczesnych wskaźników gospodarczych    179 

 

 

 

Tabela 1. Podsumowanie statystyk dla wskaźników zagregowanych. Szereg 

odniesienia SIPR 

Z
m

ie
n

n
a 

Korelacje 

krzyżowe 

W
sp

. 
k

o
h

er
en

cj
i 

Ś
re
d
n
ie
 p
rz
es
u
n
ię
ci
e 

fa
zo

w
e 

Średnie opóźnienie 

punktów 

zwrotnych 

Mediana 

opóźnienia 

punktów 

zwrotnych 

rmax 
tma

x 
r0 P T P/T P T P/Y 

COINC 0,987 0 0,987 0,98 0,02 -1 -0,5 -0,8 -1,5 -0,5 -1 

LEAD 0,968 -8 0,552 0,31 -0,56 -8,67 -7,5 -8,2 -10 -7,5 -8,5 

Oznaczenia: (+) - zmienna opóźniona względem szeregu odniesienia, (-) – zmienna 

wyprzedzająca szereg odniesienia, P – górny punkt zwrotny, T – dolny punkt zwrotny, P/T 

– górne i dolne punkty zwrotne łącznie. 

Źródło: obliczenia własne.  

 

Analiza wyników umożliwia ocenę uzyskanych zagregowanych 

wskaźników koniunktury. Wskaźnik jednoczesny (COINC) jest silnie 

jednocześnie skorelowany z szeregiem odniesienia SIPR. Szereg 

wyprzedzający jest skorelowany z szeregiem odniesienia, a najsilniejsza 

korelacja występuje przy wyprzedzeniu o 8 miesięcy. Opóźnienia 

w identyfikacji punktów zwrotnych, zarówno szczytów jak i dolnych 

punktów zwrotnych, na podstawie wskaźników jednoczesnych nie 

przekraczają jednego miesiąca. Jedynie mediana wyprzedzenia górnych 

punktów zwrotnych wynosi 1,5 miesiąca. Wyprzedzenie identyfikacji 

punktów zwrotnych na podstawie wskaźnika wyprzedzającego LEAD 

wynoszą ok. 7-10 miesięcy. Większe wyprzedzenia widoczne są dla 

górnych punktów zwrotnych (8-10 miesięcy); dolne punkty zwrotne są 

prognozowane z wyprzedzeniem ok. 7,5 miesięcy. Średnie długości trwania 

faz cykli pomiędzy poszczególnymi punktami zwrotnymi dla opracowanych 

wskaźników koniunktury są zbliżone do szeregu odniesienia (tabela 2). 

Tak skonstruowane agregatowe wskaźniki koniunktury umożliwiają 

przedstawienie zmian koniunkturalnych w Polsce na wykresie fazowym. 

Ważna pozostaje jednak analiza odporności wyników na nowe obserwacji 

oraz na zaburzenia zmiennych wchodzących w skład wskaźnika 

koniunktury.  
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Tabela 2. Średnie długość trwania cyklu (w miesiącach, 

pomiędzy punktami zwrotnymi) 

Zmienna Faza spadku P 
Faza 

wzrostu 
T 

SIPR 20 40,25 19,8 38 

COINC 18,5 43,5 25,5 50 

LEAD 17,67 41,5 23,5 42,5 

Oznaczenia jak pod tabelą 1. 

Źródło: obliczenia własne.  

 

4. Analiza odporności wyników na nowe informacje i szoki 

Syntetyczne wskaźniki koniunktury mogą być wykorzystywane 

m.in. przez decydentów politycznych oraz podmioty podejmujące decyzje 

gospodarcze, zatem niezmiernie ważna staje się analiza odporności 

uzyskanych wyników na nowe dane dostępne w czasie rzeczywistym.  

Załóżmy, że syntetyczny wskaźnik koniunktury został oszacowany 

na podstawie informacji dostępnych w okresie t . Załóżmy dalej, że nowe 

informacje są udostępniane w okresie it  . Po zaktualizowaniu próby 

o nowo dostępne informacje składniki cykliczne wszystkich zmiennych 

zostają ponownie oszacowane. W przypadku zmiennych będących procesem 

błądzenia losowego możemy przypuszczać, iż dodanie nowych informacji 

nie powinno znacząco zmienić uzyskanych wyników (Reijer, 2009). 

W przypadku innych zmiennych rezultat ten nie jest jednoznaczny. 

Ocenę odporności zastosowanej metody na dodanie nowych 

informacji w przypadku zmiennych uwzględnionych w niniejszym badaniu 

przeprowadzimy, dokonując rekurencyjnego oszacowania komponentów 

cyklicznych, uzupełniając dane o kolejne dostępne informacje dla okresów 

.,...,3,2,1 Rtttt   Zakładamy, iż próba kończyła się w grudniu 2008 

r.  0t  i następnie została rozszerzana o kolejne obserwacje  it  , 

aż po najaktualniejsze dane dostępne w chwili wykonania badania, czyli 

w czerwcu 2012 r. Otrzymano zatem 42 rekurencyjne oszacowania dla 

wszystkich zmiennych. Wszystkie zmienne zostały ponownie 

odsezonowane, poddane filtrowaniu, oszacowano kolejne nowe syntetyczne 

wskaźniki koniunktury. Rysunek 2 ilustruje rekurencyjne oszacowania tak 

otrzymanych wartości dla zmiennej SIPR oraz wskaźnika COINC i LEAD. 

Liczba po nazwie zmiennej oznacza numer kolejnej dodawanej obserwacji 

 it   począwszy od stycznia 2009 r. do czerwca 2012 r. 
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Jak widać, wyniki są wysoce podobne. Wyprzedzenie dla wskaźnika 

wyprzedzającego jest stałe, punkty zwrotne są w tym samych okresach, 

długości trwania cykli są również podobne. Dla tak oszacowanych 

wskaźników koniunktury obliczono również współczynniki korelacji 

liniowej Pearsona. Wszystkie oszacowane wskaźniki charakteryzują się 

wysoką, bliską jedności korelacją. Można zatem przypuszczać, 

iż zastosowana metoda jest odporna na dodawanie nowych obserwacji. 

Analiza odporności została rozszerzona o analizę  wrażliwości 

uzyskanych wskaźników na szoki mogące pojawić się w zmiennych 

tworzących analizowane syntetyczne miary koniunktury gospodarczej. 

Przeprowadzono symulację Monte Carlo mającą ocenić przedział ufności 

dla oszacowanych wskaźników. Wykonano 1000 replikacji obliczeń, 

w każdym przypadku zmienne wchodzące w skład wskaźników COINC 

i LEAD zostały zaburzone o szok pochodzący z rozkładu normalnego (0,1). 

Procedura generowania wskaźników syntetycznych była następnie 

powtarzana, tzn. dokonywano ponownego odsezonowania danych, 

ponownie stosowano filtr Christiano-Fitzgeralda w celu wyłonienia 

komponentu cyklicznego oraz ponownie wyznaczano wskaźnik 

syntetyczny. 

Na rysunku 3 przedstawiono średnie arytmetyczne oszacowanych 

w przeprowadzonych eksperymentach (średnia z 1000 replikacji) 

wskaźników koniunktury oraz zaznaczono pasmo +/-1 odchylenia 

standardowego dla tak przeprowadzonego eksperymentu. Wyniki 

potwierdzają stabilność oszacowań wskaźników koniunktury. Przedziały 

ufności są wąskie, a ponadto wskazują na jednoznaczną identyfikację 

punktów zwrotnych. 

5. Wykresy fazowe cyklu koniunkturalnego – zegary 
koniunktury 

Zegar cyklu koniunkturalnego (business cycle clock) staje się bardzo 

popularnym narzędziem ułatwiającym analizę przebiegu cyklu 

koniunkturalnego. Przedstawia on w sposób graficzny miejsce różnych 

zmiennych gospodarczych (np. syntetycznych wskaźników koniunktury 

bądź też pojedynczych zmiennych reprezentujących zmiany koniunkturalne) 

w cyklu koniunkturalnym. Konstrukcja zegara koniunktury ma umożliwiać 

przede wszystkim analizę średnioterminowych tendencji w gospodarce. 

Główny nacisk położony jest na analizę dynamiki wskaźników koniunktury 

i identyfikację punktów zwrotnych; mniejszą wagę przykłada się natomiast 

do precyzyjnej oceny odległości od trendu i wyznaczenia temp zmian. Zegar 

jest przedstawiany graficznie w formie układu współrzędnych. Graficzna 
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prezentacja wskaźników koniunktury ma ułatwić interpretację zmian 

koniunkturalnych. Na osi poziomej oznaczone są zmiany odchylenia 

analizowanej zmiennej od jej długoterminowego trendu, a na osi pionowej 

oznaczone są odchylenia danej zmiennej od jej długookresowego trendu. 

Powstają zatem 4 części układu współrzędnych reprezentujące poszczególne 

fazy cyklu koniunkturalnego: 

 ekspansja, gdy wskaźnik jest powyżej trendu i jego odchylenie 

od trendu zwiększa się, 

 spowolnienie, gdy wskaźnik jest powyżej trendu i jego odchylenie 

od trendu zmniejsza się, 

 depresja, gdy wskaźnik jest poniżej trendu i jego odchylenie 

od trendu zwiększa się, 

 ożywienie, gdy wskaźnik jest poniżej trendu i jego odchylenie 

od trendu zmniejsza się  (Ruth, Schouten i Wekker, 2006). 

 

 

Rysunek 3. Przedział ufności dla wskaźnika COINC oraz LEAD 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Ruchy koniunkturalne na zegarze widoczne są w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Rysunki 3 i 4 przedstawiają 

wskaźniki COINC i LEAD na zegarach koniunktury (wahania 

koniunkturalne w Polsce w okresie styczeń 2008 r. – czerwiec 2012 r.). 
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Rysunek 4. Wskaźnik COINC, styczeń 2008 r. – czerwiec 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 

Rysunek 5. Wskaźnik LEAD, styczeń 2008 r. – czerwiec 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza zegara koniunktury dla wskaźnika reprezentującego bieżące 

zmiany koniunkturalne w Polsce (COINC) pozwala ocenić, iż w 2008 r. 

rozpoczęła się faza spowolnienia gospodarczego, która trwała aż do lipca 

2009 r. W sierpniu 2009 r. gospodarka wkroczyła w fazę ożywienia, 

a w III kwartale 2010 r. rozpoczęła się faza ekspansji gospodarczej. 

Od połowy 2011 r. widoczne jest ponowne spowolnienie gospodarcze.  

Wskaźnik wyprzedzający LEAD, którego wyprzedzenie względem 

bieżących zmian koniunktury wynosi ok. 8 miesięcy, nie daje obecnie 

jasnych wskazówek co do oceny fazy cyklu gospodarczego, bowiem 

znajduje się na granicy zmiany fazy cyklu koniunkturalnego. Trudno 

jednoznacznie określić jego znak, bowiem bieżące wartości wskaźnika 

mieszczą się w granicach przedziału ufności. Należy pamiętać, 

że uwzględnienie nowych obserwacji może zmienić uzyskane prognozy; 

w punkcie przejścia pomiędzy fazami cyklu ocena prognoz jest szczególnie 

podatna na wpływ nowych obserwacji. 

6. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza umożliwiła wskazanie zestawu zmiennych 

ekonomicznych odzwierciedlających wahania koniunkturalne w Polsce. 

Udało się oszacować bieżący i wyprzedzający wskaźnik koniunktury. 

Bieżący wskaźnik jest wskaźnikiem reprezentującym aktualne zmiany 

zachodzące w gospodarce; wskaźnik wyprzedzający służy natomiast 

do wyznaczenia tendencji, którą przejawia polska gospodarka.  

Do zmiennych jednoczesnych (wskaźnik COINC) włączono zmienne 

reprezentujące ankietowe badania koniunktury przedsiębiorstw, produkcję 

przemysłową Niemiec, realną wydajność pracy, kredyty konsumpcyjne, 

podaż pieniądza, nowo zarejestrowane pojazdy oraz cenę ropy naftowej. 

Wyprzedzającymi zmiennymi okazały się zmienne pochodzące z badań 

koniunktury gospodarczej (pytania dotyczące oczekiwań), oferty pracy, 

cena węgla, kredyty inwestycyjne, niemiecki wskaźnik pewności 

w budownictwie, produkcja dóbr konsumpcyjnych i indeks WIG. Stopa 

bezrobocia oraz wynagrodzenia również poprawiają wyprzedzające 

własności wskaźnika LEAD. Wyprzedzenie uzyskane dla wskaźnika LEAD 

wyniosło ok. 8 miesięcy.  

Idea mówiąca, że istnieje jeden, odporny zestaw zmiennych 

przedstawiających koniunkturę gospodarczą, może prowadzić 

do nieporozumień. Istnieją różne koncepcje cyklu koniunkturalnego i różne 

zmienne mogą charakteryzować się odmiennymi cyklami. Canova (1998) 

zaleca stosowanie różnych, właściwych dla danej zmiennej metod 

wyznaczania komponentu cyklicznego, tak aby uzyskać właściwą 
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informację o zachowaniu poszczególnych kategorii ekonomicznych. Teoria 

ekonomii powinna dać podstawy do wyboru metody dekompozycji szeregu 

i rodzaju cyklu, z jakim mamy do czynienia, analiza empiryczna zaś 

powinna wskazać, czy zastosowana metoda pozwala na zachowanie 

ważnych właściwości danego szeregu czasowego.  

W niniejszym opracowaniu zastosowana została wielostopniowa 

procedura selekcji informacji. W pierwszym kroku dokonano preselekcji 

potencjalnych szeregów czasowych reprezentujących zmiany koniunktury 

na podstawie analizy literatury przedmiotu i analizy dostępności danych 

statystycznych. Następnie wybrane zmienne zostały poddane szczegółowej 

i szerokiej analizie statystycznej (przyjęto kryteria, iż zmienną uznaje się 

za skorelowaną z szeregiem odniesienia, jeżeli współczynnik korelacji 

przekracza 0,5, współczynnik koherencji również przekracza 0,5, 

współczynnik konkordancji przekracza 70 %; zmienną uznano 

za wyprzedzającą/opóźnioną względem szeregu odniesienia, jeżeli 

wyprzedzenie/opóźnienie przekraczało 1 miesiąc). Statystyczna selekcja 

zmiennych umożliwiła rozróżnienie zmiennych jednoczesnych 

i wyprzedzających. Wybrane szeregi zostały następnie poddane dalszej 

analizie z punktu widzenia możliwości aplikacji i jakości uzyskanego 

wskaźnika syntetycznego
9
. Zbadano również rekurencyjne współczynniki 

korelacji i wykluczono zmienne, które nie charakteryzowały się stałym 

wyprzedzeniem w czasie, niezależnie od długości próby. Po takiej 

wielostopniowej analizie zidentyfikowano ostateczne zmienne 

reprezentujące wskaźniki koniunktury.  

Należy pamiętać, iż o ile analiza historycznych zmian koniunktury jest 

możliwa – koniunktura jest nieobserwowalna i z tego powodu zawsze 

obarczona błędem – to analiza ex ante jest wyjątkowo trudna. Prawidłowe 

oszacowanie trendu wymaga długich szeregów czasowych, bowiem może 

być niestabilne na końcach próby (Banerji i Hiris, 2001). W badaniu 

przeprowadzono analizę stabilności oszacowań, jednak konstrukcja 

wskaźników jednoczesnych i wyprzedzających wymaga dalszych, 

pogłębionych badań ich odporności na zakłócenia (szczególnie w kontekście 

kryzysu finansowego) oraz szerszą analizę ekonomiczną zależności 

pomiędzy zmiennymi. 

                                                   
9
 Dalsza analiza pozwoliła wskazać zmienne, które nie spełniały założonych kryteriów 

(np. gdy współczynnik koherencji nie przekraczał wartości 0,5), a jednak cechowały się 

właściwościami pożądanymi z punktu widzenia konstrukcji wskaźnika syntetycznego.  
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Załącznik  

Tabela 4. Wyniki analizy dla poszczegónych zmiennych. Szereg odniesienia – realna produkcja sprzedana przemysłu 

(SIPR) 
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Korelacje krzyżowe 
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Średnie opóźnienie 

punktów zwrotnych 

Mediana opóźnienia 

punktów zwrotnych 

rmax tmax r0 P T P/T P T P/T 

1 
Koniunktura w budownictwie - wykorzystanie mocy 

produkcyjnych przedsiębiorstwa 
0,881 6 0,662 0,44 0,29 6 6 6 3,5 5 6 

2 
Koniunktura w budownictwie - przewidywane zatrudnienie w 
zakresie działalności budowlano-montażowej 

0,875 -2 0,86 0,74 -0,09 -2,5 -5,5 -4 -2,5 -5,5 -3 

3 
Koniunktura w budownictwie - przewidywana sytuacja 

finansowa 
0,9 -2 0,885 0,79 -0,08 -2,5 -3 -2,75 -2,5 -3 -3 

4 
Koniunktura w budownictwie - przewidywana ogólna 

sytuacja gospodarcza 
0,855 -2 0,824 0,68 -0,11 -7,33 -6,5 -7 -10,5 -6,5 -8,5 

5 
Koniunktura w budownictwie - przewidywana wartość 

produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym 
0,908 -2 0,874 0,77 -0,12 4 1 2,5 -3 -4,5 -1 

6 Koniunktura w budownictwie - ogólna sytuacja gospodarcza 0,828 0 0,828 0,69 -0,02 -4,33 -6,33 -5,33 -6,5 -10 -4,5 

7 
Koniunktura w budownictwie - portfel zamówień na roboty 

budowlano-montażowe na rynku krajowym 
0,927 -2 0,907 0,82 -0,09 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

8 Koniunktura w przemyśle - przewidywane zatrudnienie 0,921 -3 0,837 0,7 -0,19 0 -2,67 -1,33 -5 -7,5 -2,5 

9 
Koniunktura w przemyśle - przewidywana ogólna sytuacja 
gospodarcza 

0,879 -5 0,646 0,42 -0,4 -6,33 -6,67 -6,5 -8,5 -8 -5,5 
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Średnie opóźnienie 

punktów zwrotnych 

Mediana opóźnienia 

punktów zwrotnych 

rmax tmax r0 P T P/T P T P/T 

10 Koniunktura w przemyśle - przewidywana produkcja 0,899 -5 0,709 0,51 -0,33 -6 -7 -6,5 -8,5 -8,5 -6,5 

11 Koniunktura w przemyśle - ogólna sytuacja gospodarcza 0,894 -1 0,891 0,8 -0,04 -1,33 -0,67 -1 -4 -5 -1 

12 
Koniunktura w przemyśle -  portfel zamówień krajowy i 

zagraniczny (strumień) - dobra konsumpcyjne 
0,933 -4 0,813 0,67 -0,22 -3,33 -3,67 -3,5 -6 -7,5 -4,5 

13 
Koniunktura w przemyśle - portfel zamówień krajowy i 

zagraniczny (strumień) - trwałe dobra konsumpcyjne 
0,95 -6 0,693 0,49 -0,34 -3,33 -6 -4,67 -7 -9 -7 

14 
Koniunktura w przemyśle  portfel zamówień krajowy i 
zagraniczny (strumień) - energia 

-0,801 12 0,247 0,06 -1,18 -7,33 -3,5 -5,8 -10 -3,5 -6,5 

15 
Koniunktura w przemyśle - portfel zamówień krajowy i 
zagraniczny (strumień) - dobra pośrednie 

0,932 -5 0,729 0,53 -0,33 -5 -5,33 -5,17 -6,5 -8,5 -4,5 

16 
Koniunktura w przemyśle - portfel zamówień krajowy i 

zagraniczny (strumień) - dobra inwestycyjne 
0,941 -3 0,871 0,76 -0,17 -3 -3,67 -3,33 -4,5 -6,5 -3 

17 
Koniunktura w przemyśle - portfel zamówień krajowy i 

zagraniczny (strumień) - nietrwałe dobra konsumpcyjne 
0,912 -4 0,808 0,66 -0,21 -3,33 -3 -3,17 -6,5 -7 -4,5 

18 
Koniunktura w przemyśle - portfel zamówień krajowy i 

zagraniczny (strumień) 
0,937 -5 0,75 0,56 -0,32 -5,67 -5,33 -5,5 -7 -7,5 -4 

19 Koniunktura w przemyśle - stan zapasów wyrobów gotowych 0,908 -1 0,902 0,81 -0,05 -2 0,67 -0,67 -4,5 -1 -1 

20 
Koniunktura w handlu detalicznym - przewidywane 

zatrudnienie 
0,819 -2 0,792 0,63 -0,11 -1,75 -2 -1,88 -2 -1 -1 
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21 
Koniunktura w handlu detalicznym - przewidywana ogólna 

sytuacja gospodarcza 
0,732 -2 0,717 0,53 -0,08 -2 2,8 0,4 -4 1 1,5 

22 
Koniunktura w handlu detalicznym - przewidywana ilość 

sprzedanych towarów 
0,762 -1 0,757 0,58 -0,04 -1,2 2,6 0,7 -4 0,5 1,5 

23 
Koniunktura w handlu detalicznym - ogólna sytuacja 

gospodarcza 
0,599 1 0,596 0,36 0,03 0,8 2,4 1,6 -1,5 -1,5 -0,5 

24 
Koniunktura w handlu detalicznym - ilość sprzedanych 

towarów 
0,908 1 0,904 0,82 0,04 -1,5 -2 -1,75 -1 0,5 0 

25 
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej - bieżący wskaźnik 

ufności konsumenckiej 
0,767 0 0,767 0,59 -0,02 -4,5 -2 -3,67 -4,5 -2 -6,5 

26 Cena węgla, USD/tona -0,685 -12 0,408 0,17 0,61 4,8 6 5,4 1,5 3 3,5 

27 Cena węgla, PLN/tona, ceny stałe przy roku odniesienia 2005 -0,642 -12 0,387 0,15 0,61 4,6 5,2 4,9 1 2 3 

28 
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, analogiczny 

okres roku poprzedniego=100 
0,601 7 0,366 0,14 0,49 5,8 5,2 5,5 4,5 3,5 5,5 

29 
Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych - średnia 

oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 m-cy 
0,597 7 0,327 0,11 0,59 6 5,4 5,7 5 3,5 5 

30 
Należności monetarnych instytucji finansowych od sektora 
niefinansowego 

-0,816 -6 -0,612 0,38 21,79 4,33 10 7,17 -2 7,5 8,5 

31 
Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez 
pozostałe monetarne instytucje finansowe - o charakterze 

bieżącym 

-0,491 -5 -0,407 0,17 21,87 1,33 2,33 1,83 -5 -3,5 6,5 
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32 

Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez 

pozostałe monetarne instytucje finansowe - o charakterze 

bieżącym, ceny stałe przy roku odniesienia 2005 

-0,428 -4 -0,383 0,15 21,94 1,67 2 1,83 -4,5 -4 6,5 

33 
Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez 

pozostałe monetarne instytucje finansowe - na inwestycje 
-0,636 -5 -0,491 0,25 21,81 -10 9 -0,5 -10 9 -3,5 

34 
Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez 
pozostałe monetarne instytucje finansowe - na inwestycje 

,ceny stałe przy roku odniesienia 2005 

-0,561 -5 -0,474 0,23 21,88 -9 8 -0,5 -9 8 -4 

35 
Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez 
pozostałe monetarne instytucje finansowe 

-0,773 -8 -0,421 0,18 21,54 6,33 2,25 4 2 2,5 2,5 

36 

Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez 

pozostałe monetarne instytucje finansowe ,ceny stałe przy 

roku odniesienia 2005 

-0,703 -8 -0,394 0,16 21,58 -0,67 1 0,29 -8,5 0,5 -7,5 

37 

Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 

przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - 
konsumpcyjne 

-0,729 -1 -0,723 0,53 22,09 3 11,5 7,25 3 11,5 11,5 

38 

Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 
przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - 

konsumpcyjne , mln PLN, ceny stałe przy roku odniesienia 

2005 

-0,684 -1 -0,679 0,47 22,1 6 3,33 4,67 -2 -5 5,5 

39 
Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 
przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - na 

inwestycje, mln PLN 

-0,77 -12 -0,071 0,01 18,91 7,5 9 8,25 7,5 9 8,5 
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40 

Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 

przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - na 

inwestycje , mln PLN, ceny stałe przy roku odniesienia 2005 

-0,667 -12 -0,021 0 16,33 -1,33 7,5 2,2 -7 7,5 1,5 

41 
Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 
przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - na 

nieruchomości, mln PLN 

-0,529 -5 -0,425 0,18 21,81 -2 10 4 -4,5 9 5 

42 

Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 

przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - na 

nieruchomości, mln PLN, ceny stałe przy roku odniesienia 
2005 

-0,559 -4 -0,495 0,25 21,9 -3,33 9,67 3,17 -5,5 8,5 4 

43 
Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 

przez pozostałe monetarne instytucje finansowe, mln PLN 
-0,746 -4 -0,68 0,46 21,95 7,67 10,33 9 2,5 8,5 8,5 

44 
Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym 
przez pozostałe monetarne instytucje finansowe, mln PLN, 

ceny stałe przy roku odniesienia 2005 

-0,719 -3 -0,671 0,45 21,99 -8 8,67 0,33 -11,5 6 1 

45 

Należności monetarnych instytucji finansowych od sektora 

niefinansowego, mln zł, ceny stałe przy roku odniesienia 

2005 

-0,765 -6 -0,602 0,36 21,84 4 6,33 5,17 -2,5 2 6 

46 Mieszkania oddane do użytkowania -0,464 -12 -0,239 0,06 21,79 2 1,67 1,8 2 -6,5 -6,5 

47 Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 0,747 4 0,634 0,4 0,25 2 2,67 2,33 0,5 2 2 

48 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 0,582 6 0,43 0,19 0,31 -1,25 4,2 1,78 1,5 1,5 1,5 

49 ESI  - wskaźnik pewności w budownictwie 0,926 0 0,926 0,86 0,01 -0,33 0,33 0 -2 -2 0 
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50 ESI  - wskaźnik pewności w budownictwie - Niemcy 0,643 -4 0,588 0,35 -0,14 -7 -1,75 -4,38 -7 -1,5 -3,5 

51 ESI  - wskaźnik pewności w budownictwie - EU27 0,827 -1 0,82 0,68 -0,05 -0,5 0,67 0,2 -0,5 0 0 

52 ESI  - wskaźnik pewności konsumenckiej 0,745 0 0,745 0,56 0,02 3,33 7,67 5,5 -4 4,5 6 

53 ESI  - wskaźnik pewności konsumenckiej - Niemcy 0,849 -1 0,842 0,71 -0,05 -1 3,33 1,17 -4 2 2 

54 ESI  - wskaźnik pewności konsumenckiej - EU27 0,824 -4 0,73 0,54 -0,2 -1,5 1,25 -0,13 -1 1,5 1,5 

55 ESI  - wskaźnik pewności w przemyśle 0,901 -2 0,881 0,78 -0,1 -2 -1,5 -1,75 -1 0,5 -1 

56 ESI  - wskaźnik pewności w przemyśle - Niemcy 0,905 -2 0,862 0,74 -0,13 -0,4 -1,6 -1 -1,5 -1,5 -1 

57 ESI  - wskaźnik pewności w przemyśle - EU27 0,906 -2 0,859 0,74 -0,14 -1 -2,6 -1,8 -2 -2,5 -1 

58 ESI  - wskaźnik pewności w handlu detalicznym 0,848 0 0,848 0,72 0,01 -3,2 -0,8 -2 -3,5 -0,5 -0,5 

59 ESI  - wskaźnik pewności w handlu detalicznym - Niemcy 0,818 -5 0,666 0,45 -0,27 -5 -4,5 -4,78 -7,5 -4 -5 

60 ESI  - wskaźnik pewności w handlu detalicznym - EU27 0,74 -5 0,576 0,34 -0,33 -2,2 0,5 -1 -4 1,5 -0,5 

61 ESI  - wskaźnik pewności w usługach 0,921 -2 0,882 0,78 -0,12 -4,33 -3,5 -4 -6 -3,5 -3,5 

62 ESI  - wskaźnik pewności w usługach - Niemcy 0,786 -5 0,645 0,42 -0,27 -9,6 -1,75 -6,11 -13,5 -4,5 -5 
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63 ESI  - wskaźnik pewności w usługach - EU27 0,878 -3 0,797 0,64 -0,18 -1,25 -1 -1,13 -1,5 -1 -1 

64 
Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - dobra kapitałowe, mln EUR 
0,888 5 0,724 0,53 0,3 5,75 6,67 6,14 4,5 2,5 3,5 

65 

Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - dobra kapitałowe, mln PLN, ceny stałe przy roku 
odniesienia 2005 

0,59 3 0,543 0,3 0,17 -0,67 4 1,67 -2 1 1 

66 
Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - dobra konsumpcyjne, mln EUR 
0,638 1 0,628 0,4 0,07 3,67 -4,5 0,4 -2,5 -4,5 -4,5 

67 

Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - dobra konsumpcyjne, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 

0,6 -8 0,255 0,07 -0,86 -8,67 -4,67 -6,67 -12,5 -7,5 -7,5 

68 

Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - dobra konsumpcyjne, paliwa do silników i 

samochody pasażerskie, mln EUR 

0,524 2 0,508 0,26 0,11 1,5 -1,33 0,29 1,5 -4,5 -0,5 

69 

Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - dobra konsumpcyjne, paliwa do silników i 
samochody pasażerskie, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 

0,382 -11 0,045 0 -2,93 -9,67 -5,33 -7,5 -15 -8 -7,5 

70 
Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 
świata - dobra inwestycyjne, mln EUR 

0,908 1 0,9 0,81 0,05 2 -0,33 1 1,5 -3 1 

71 

Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - dobra inwestycyjne, mln PLN, ceny stałe przy roku 
odniesienia 2005 

0,947 -1 0,935 0,88 -0,06 -1 -0,33 -0,71 -1 -1,5 -1 
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72 
Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 
świata - wszystkie produkty, mln EUR 

0,887 2 0,866 0,75 0,09 3,67 3 3,4 -1 3 2 

73 

Handel państw Unii Europejskiej - eksport - wszystkie kraje 

świata - wszystkie produkty, mln PLN ,ceny stałe przy roku 
odniesienia 2005 

0,93 -2 0,909 0,83 -0,08 -1,75 -0,67 -1,29 -1 -2 -2 

74 
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej –  - prognoza na 
najbliższe 12 miesięcy - zmiany sytuacji finansowej 

gospodarstwa domowego 

0,723 -3 0,63 0,4 -0,26 -6,5 -4 -5,67 -6,5 -4 -8,5 

75 

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej –prognoza na 

najbliższe 12 miesięcy - zmiany ogólnej sytuacji 

ekonomicznej kraju 

0,671 -2 0,634 0,41 -0,17 -5,5 6 0,25 -5,5 6 -0,5 

76 
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej –  - prognoza na 

najbliższe 12 miesięcy - dokonywanie ważnych zakupów 
0,817 2 0,781 0,61 0,13 -2,5 1 -1,33 -2,5 1 -3,5 

77 
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej –  - prognoza na 

najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych 
0,822 5 0,6 0,36 0,41 1 4,5 2,75 1 4,5 4,5 

78 
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej –  - prognoza na 

najbliższe 12 miesięcy - oszczędzanie pieniędzy 
-0,329 12 0,213 0,04 -0,42 -6,5 0 -3,25 -6,5 0 -2 

79 
Indeks cen paliw (energii), uwzględnia indeksy cen ropy 

naftowej, gazu ziemnego i węgla, rok 2005=100 
0,766 4 0,684 0,47 0,22 -0,8 -2,4 -1,6 -2,5 -1,5 -0,5 

80 
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej –  - prognoza na 

najbliższe 12 miesięcy - zmiany poziomu bezrobocia 
-0,947 1 -0,944 0,89 -22,08 21 18 19,5 21 18 19,5 
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81 
Rosyjski gaz ziemny, cena na granicy Niemiec, USD/1000 

metrów sześciennych 
0,766 10 0,157 0,03 1,87 -1 1,67 0,33 -7 -1,5 5,5 

82 
Rosyjski gaz ziemny, cena na granicy Niemiec, PLN/1000 
metrów sześciennych, ceny stałe przy roku odniesienia 2005 

0,635 12 0,046 0 4,16 5,67 1,75 3,43 2 1,5 1,5 

83 
Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 

świata - dobra kapitałowe, mln EUR 
0,823 3 0,73 0,53 0,23 3,75 5 4,29 2 3 2,5 

84 

Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 

świata - dobra kapitałowe, mln PLN, ceny stałe przy roku 
odniesienia 2005 

0,748 2 0,73 0,53 0,1 -1 -0,67 -0,86 -1,5 -3,5 -1,5 

85 
Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 

świata - dobra konsumpcyjne, mln EUR 
0,596 4 0,479 0,23 0,34 5,5 2 4 4 -2 2 

86 
Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 
świata - dobra konsumpcyjne, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 

0,246 2 0,235 0,06 0,15 -1 -3,67 -2,14 -3 -7,5 -3 

87 

Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 

świata - dobra konsumpcyjne, paliwa do silników i 

samochody pasażerskie, mln EUR 

0,617 4 0,504 0,25 0,33 -1,33 -8 -4,67 -5 -13 -2,5 

88 

Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 

świata - dobra konsumpcyjne, paliwa do silników i 
samochody pasażerskie, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 

0,349 1 0,338 0,11 0,13 -1,75 -4,33 -2,86 -3,5 -8 -3,5 

89 
Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 
świata - dobra inwestycyjne, mln EUR 

0,904 2 0,872 0,76 0,11 0,5 -0,33 0,14 1,5 -3 1 
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90 

Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 

świata - dobra inwestycyjne, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 

0,92 1 0,919 0,85 0,03 -1 -0,33 -0,71 -1 -1,5 -1 

91 
Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 

świata - wszystkie produkty, mln EUR 
0,884 3 0,824 0,68 0,16 0,25 1,33 0,71 1 -1 1 

92 
Handel państw Unii Europejskiej - import - wszystkie kraje 
świata - wszystkie produkty, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 

0,92 1 0,919 0,85 0,03 -1 -0,33 -0,71 -1 -1,5 -1 

93 Oferty pracy zgłoszone w ciągu miesiąca, tys. 0,607 -4 0,463 0,21 -0,41 -4,8 -6 -5,4 -4,5 -4,5 -4 

94 
Wydajność pracy, tys. PLN/osoba, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 
0,938 -2 0,911 0,83 -0,11 -1,6 -0,8 -1,2 -2 -0,5 -0,5 

95 Miara pieniądza M0, mln PLN -0,543 -5 -0,427 0,18 21,78 5,75 14 9,29 9 10 10 

96 
Miara pieniądza M1, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 
-0,4 -3 -0,368 0,14 21,95 6 13,33 9,14 8,5 9 9 

97 Miara pieniądza M1, mln PLN 0,642 0 0,642 0,42 -0,01 -2,5 -4,75 -3,63 -4 -2,5 -4 

98 
Miara pieniądza M2, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 
0,576 -2 0,541 0,3 -0,14 -4,25 -5,75 -5 -6 -3,5 -6 

99 Miara pieniądza M2, mln PLN 0,743 12 -0,342 0,12 21,38 4,33 4,75 4,57 -2 6 5 

100 
Miara pieniądza M3, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 
0,576 12 -0,332 0,11 21,61 3,5 0,67 1,8 3,5 -7 -6 
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101 Miara pieniądza M3, mln PLN 0,807 12 -0,192 0,04 20,82 15,5 6 9,8 15,5 1,5 13 

102 
Miara pieniądza M3, mln PLN, ceny stałe przy roku 

odniesienia 2005 
0,656 12 -0,168 0,03 21,13 3 -1 0,6 3 -9 -8 

103 Stopa zwrotu z obligacji rządowych 10-letnich 0,455 7 0,236 0,05 0,73 -2 5 1,5 -5,5 3,5 3,5 

104 Stopa zwrotu z obligacji rządowych 10-letnich– Niemcy 0,428 3 0,388 0,15 0,21 -1,4 2 0,3 -3 1 0 

105 Stopa zwrotu z obligacji rządowych 10 - strefa euro 0,589 6 0,419 0,18 0,39 3,5 4 3,75 3,5 5 3,5 

106 

Indeks cen metali, uwzględnia indeksy cen miedzi, 

aluminium, rudy żelaza, cyny, niklu, cynku, ołowiu i uranu, 

rok 2005=100 

0,889 -3 0,828 0,69 -0,15 -2,4 -0,4 -1,4 -3,5 -2 -2 

107 Nowe rejestracje samochodów -0,502 -12 0,317 0,1 0,28 -0,67 2,5 0,6 -4 2,5 0 

108 Cena ropy naftowej 0,778 3 0,725 0,53 0,16 -1,6 -3,2 -2,4 -2,5 -2,5 -1,5 

109 
Cena ropy naftowej, PLN/baryłka, ceny stale w odniesieniu 
do roku 2005 

0,665 0 0,665 0,44 0,02 -1,2 -5,2 -3,2 -2,5 -6 -3,5 

110 Średnioważony kurs PLN/EUR -0,402 6 -0,271 0,07 -21,68 -6,33 3,33 -1,5 -9,5 -3 -4 

111 Średnioważony kurs PLN/ USD 0,452 -12 -0,266 0,07 -21,57 -3,5 -7,2 -5,56 -1 -9 -4,5 

112 Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie 0,488 1 0,484 0,23 0,05 -1,6 -0,75 -1,22 -3 -0,5 -1,5 
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113 
Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie, 
przetwórstwo przemysłowe 

0,986 -1 0,984 0,97 -0,03 0 -1,2 -0,6 -0,5 -1 -1 

114 
Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe - Niemcy 
0,918 2 0,891 0,8 0,1 2,25 -0,75 0,75 2,5 1,5 2 

115 

Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie, 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0,988 0 0,988 0,98 -0,02 0,6 -0,6 0 0 -1 0 

116 

Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie, 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 

Niemcy 

0,917 2 0,894 0,8 0,09 2 -0,75 0,63 2,5 1,5 2 

117 
Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie – 

Niemcy 
0,555 5 0,476 0,23 0,24 -6,5 -4 -5,11 -8 -5 -7,5 

118 

Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, budownictwo 

0,983 0 0,983 0,97 0,01 0,6 -0,8 -0,1 -0,5 -0,5 0 

119 

Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, budownictwo - Niemcy 

0,919 2 0,899 0,81 0,08 2,25 -1 0,63 2,5 1 1,5 

120 

Produkcja sprzedana przemysłu - górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, budownictwo - EU27 

0,918 1 0,904 0,82 0,07 1,25 -0,75 0,25 1,5 1 1 
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121 Produkcja sprzedana przemysłu - przetwórstwo przemysłowe 0,99 -1 0,99 0,98 -0,03 0,4 -0,8 -0,2 0 -1 -0,5 

122 
Produkcja sprzedana przemysłu - przetwórstwo przemysłowe 

- Niemcy 
0,919 2 0,893 0,8 0,09 2,25 -0,75 0,75 2,5 1,5 2 

123 
Produkcja sprzedana przemysłu - przetwórstwo przemysłowe 

- EU27 
0,93 1 0,916 0,84 0,07 0,8 0,8 0,8 -0,5 1,5 1,5 

124 

Produkcja wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

0,484 3 0,44 0,19 0,21 4,4 -4,5 0,44 -1,5 -2 -2 

125 
Produkcja wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych - Niemcy 

-0,615 12 0,067 0,01 -2,86 -6,6 -8 -7,22 -9 -9 -9 

126 Produkcja sprzedana przemysłu - budownictwo 0,762 4 0,687 0,48 0,15 2,5 3,75 3,13 2,5 5 2,5 

127 Produkcja sprzedana przemysłu - budownictwo - Niemcy 0,711 0 0,711 0,51 -0,01 -3,4 0,2 -1,6 -5,5 -1,5 -1,5 

128 Produkcja sprzedana przemysłu - dobra kapitałowe (wg MIG) 0,971 2 0,935 0,88 0,11 1,8 0,6 1,2 2 0 2 

129 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra kapitałowe (wg MIG)  

- Niemcy 
0,913 3 0,848 0,72 0,15 4 0,5 2,25 4,5 3,5 4 

130 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra konsumpcyjne (wg 

MIG) 
0,827 -5 0,589 0,35 -0,45 -6,67 -3,67 -5,17 -8,5 -5 -3,5 

131 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra konsumpcyjne (wg 

MIG)  - Niemcy 
0,815 1 0,81 0,66 0,04 0,25 -4 -1,88 -1,5 -1,5 -1,5 

132 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra konsumpcyjne 

trwałego użytku (wg MIG) 
-0,78 12 0,343 0,12 -0,82 -4,6 -2,2 -3,4 -3,5 -2 -2 



 

 

Lp. Zmienna 

Korelacje krzyżowe 

W
sp
ó
łc
zy
n
n
ik
  

k
o
h

er
en

cj
i 

Ś
re

d
n
ie

 

p
rz
es
u
n
ię
ci
e 

fa
zo

w
e 

Średnie opóźnienie 

punktów zwrotnych 

Mediana opóźnienia 

punktów zwrotnych 

rmax tmax r0 P T P/T P T P/T 

133 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra konsumpcyjne 

trwałego użytku (wg MIG)  - Niemcy 
0,857 1 0,847 0,72 0,06 2 1,4 1,7 0 1,5 2 

134 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra zaopatrzeniowe (wg 

MIG) 
0,984 -1 0,975 0,95 -0,05 -0,8 -0,8 -0,8 -1 -1 -0,5 

135 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra zaopatrzeniowe (wg 

MIG)  - Niemcy 
0,931 1 0,925 0,86 0,04 -0,2 0 -0,1 -1 0 0,5 

136 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra konsumpcyjne 

nietrwałego użytku (wg MIG) 
0,689 -5 0,525 0,28 -0,34 -4,8 -3,25 -4,11 -4 -3,5 -4 

137 
Produkcja sprzedana przemysłu - dobra konsumpcyjne 

nietrwałego użytku (wg MIG)  - Niemcy 
0,763 1 0,761 0,58 0,02 -1,5 -6 -3,75 -2 -5,5 -4 

138 Referencyjna stopa procentowa NBP 0,518 7 0,268 0,07 0,71 9 7,5 8,14 7,5 6,5 7 

139 Realna referencyjna stopa procentowa NBP 0,219 12 0,105 0,01 0,55 0,67 -2 -0,67 -5 -6,5 0,5 

140 Przewozy ładunków, tys. Ton 0,621 -10 0,372 0,14 -0,35 0,4 0,8 0,6 2,5 -2 3 

141 Stopa bezrobocia rejestrowanego -0,624 8 -0,309 0,1 -21,45 -14,6 -1,33 -9,63 -17,5 -10 -14,5 

142 
Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw, PLN 
-0,563 -12 0,084 0,01 1,99 2,33 6,5 4,71 -1 9 2,5 

143 Nominalna stopa WIBOR1M 0,534 6 0,335 0,11 0,57 6,5 6,6 6,56 7 5,5 6,5 

144 Realna stopa WIBOR1M -0,186 -11 0,073 0 1,02 2,5 -0,5 1 3,5 -0,5 1 

145 Nominalna stopa WIBOR3M 0,515 6 0,332 0,11 0,55 6,5 6,4 6,44 7,5 5 6,5 
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146 Realna stopa WIBOR3M -0,187 -11 0,076 0,01 0,9 2,25 -0,75 0,75 3,5 -0,5 0,5 

147 Kurs zamknięcia WIG 0,903 -3 0,827 0,69 -0,17 -3,2 -1,8 -2,5 -4,5 -3 -3 

148 Kurs zamknięcia WIG20 0,9 -3 0,824 0,68 -0,17 -3,5 -0,67 -2,29 -5 -2 -4 

149 
Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw, PLN, ceny stałe przy roku odniesienia 2005 
-0,282 -12 0,151 0,02 0,35 -0,33 -3 -1,67 -4 -5 -2,5 

150 
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej –  - wyprzedzający 

wskaźnik ufności konsumenckiej 
0,879 0 0,879 0,78 -0,02 -4 -2 -3,33 -4 -2 -5,5 

Oznaczenia: (+) - zmienna opóźniona względem szeregu odniesienia, (-) – zmienna wyprzedzająca szereg odniesienia, P – górny punkt 

zwrotny, T – dolny punkt zwrotny, P/T – górne i dolne punkty zwrotne łącznie. 

Źródło: obliczenia własne. 
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Usytuowanie ośrodka prognostycznego 

a optymizm lub pesymizm prognoz 
makroekonomicznych dla Polski 

 
 

Streszczenie 
W artykule analizowana jest zależność między usytuowaniem 

ośrodków prognostycznych a pesymizmem makroekonomicznych prognoz 

dla Polski. Rozróżniono trzy rodzaje ośrodków prognostycznych: 

instytucjonalne, komercyjne i niezależne. Oficjalna prognoza rządowa 

stanowi punkt odniesienia dla prognoz ośrodków instytucjonalnych. 

Nie stwierdzono istotniejszych różnic między prognozami ośrodków 

komercyjnych i niezależnych w prognozach dla 2009 roku. Konsensusowe 

prognozy ośrodków zagranicznych okazały się konsekwentnie bardziej 

pesymistyczne niż prognozy ośrodków krajowych. Jest to rezultatem 

utrzymywania się za granicą negatywnych stereotypów na temat Polski. 

 

 

Słowa kluczowe: prognozy makroekonomiczne, ośrodki prognostyczne, 
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Abstract 
The paper analyses how pessimism of macroeconomic forecasts 

for Poland is influenced by location of forecasting centers. Three kinds 

of forecasting centers are distinguished: institutional, commercial 

and independent. Official governmental forecast turned out to be 

a benchmark for institutional forecasting centers. In forecasts for 2009 no 

essential differences between forecasts of commercial and independent 

centers were found. Consensus forecasts of foreign centers were consistently 

more pessimistic than forecasts of domestic centers. Such situation can be 

explained by existence of negative stereotypes on Poland in the West. 
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1. Wprowadzenie 

Prognozowaniem makroekonomicznym gospodarki Polski zajmuje się 

wiele ośrodków krajowych i zagranicznych oraz najważniejsze gospodarcze 

organizacje międzynarodowe. Rozrzut (zróżnicowanie względem średniej) 

prognoz jest znaczący, o czym, jak można przypuszczać, w dużej mierze 

decyduje usytuowanie ośrodków prognostycznych.  

W artykule podjęto próbę zbadania, czy pewne ośrodki prezentują 

prognozy, które można uznać albo stale optymistycznymi, albo stale 

pesymistycznymi. Hipotezą artykułu jest przypuszczenie, że czynnikiem 

decydującym o obciążeniu prognoz pesymizmem lub optymizmem jest 

usytuowanie ośrodków prognostycznych.  

2. Trzy grupy ośrodków prognostycznych 

Profesjonalne ośrodki prognostyczne można sytuować w trzech 

podstawowych grupach. Pierwszą stanowią ośrodki, które dla celów tego 

artykułu zostaną nazwane ośrodkami instytucjonalnymi. Zalicza się do nich 

rząd i jego ministerstwa oraz agendy, a także Narodowy Bank Polski. Do tej 

grupy należy ponadto zaliczyć ośrodki organizacji międzynarodowych, 

głównie Komisję Europejską, a także Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Drugą grupę stanowią ośrodki komercyjne, czyli ośrodki 

prognostyczne instytucji bankowych, funduszy inwestycyjnych, domów 

maklerskich, dla których prognozy związane są z prowadzeniem przez nie 

interesów. Poza wykorzystaniem prognoz do podejmowania własnych 

decyzji operacyjnych, jedną z działalności biznesowych prowadzonych 

przez te ośrodki komercyjne jest informowanie swoich klientów 

o prognozowanych warunkach makroekonomicznych dla ułatwienia 

podejmowania decyzji, w tym przede wszystkim decyzji związanych 

z inwestowaniem. 

Trzecią grupę ośrodków prognostycznych tworzą tzw. ośrodki 

niezależne, takie jak fundacje naukowe i instytuty badawcze, think-tanki, 

ośrodki akademickie oraz instytucje powołane przez media lub same media. 

Podział na te trzy grupy jest umowny i nieostry, niektóre ośrodki mogą 

należeć równocześnie do dwóch grup. Przykładowo, Economist Inteligence 

Unit wykazuje równocześnie cechy drugiej i trzeciej grupy. 

3. Różna waga prognoz 

Niewątpliwie najważniejszą prognozą, do której opinia publiczna 

i uczestnicy życia gospodarczego przywiązują największą wagę, jest 
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rządowa prognoza PKB sporządzana do celów planowania budżetowego. 

Nie nosi ona, co prawda, nazwy „prognoza”, tylko „makroekonomiczne 

założenia do budżetu państwa”, ale przez wszystkich zainteresowanych jest 

traktowana jako centralna prognoza rządu. Ogromna waga tej prognozy 

wynika z jej oficjalnego charakteru. Prognoza ta jest opracowywana około 

pół roku przed prognozowanym rokiem i z natury rzeczy ma charakter 

konserwatywny, co oznacza, że jest wyważona i pokazuje wzrost 

gospodarczy raczej poniżej realnych możliwości gospodarki. Wynika to 

z potrzeby oczywistego unikania ryzyka w finansach publicznych, czyli 

nadawania realnych kształtów przychodom i co za tym idzie także 

wydatkom budżetu państwa. 

Niektóre krajowe ośrodki instytucjonalne (np. NBP), prezentują swoje 

własne prognozy które nie zawsze pokrywają się z prognozą rządową, ale 

też daleko od niej nie odbiegają. Również Ministerstwo Gospodarki 

publikuje swoje własne prognozy, tyle że w odróżnieniu od centralnej 

prognozy budżetowej ma to miejsce kilka razy w ciągu roku. Wyjątkowo, 

w kryzysowym 2009 roku centralna prognoza rządowa została (w ciągu tego 

roku) skorygowana w dół.  

Liczne prognozy ośrodków komercyjnych i ośrodków niezależnych 

mają znacznie mniejszą wagę u odbiorców prognoz niż prognozy 

instytucjonalne. Powodem tego jest ich nieoficjalny charakter, choć 

niejednokrotnie prognozy nieoficjalne wykazują większą trafność niż 

prognozy instytucjonalne. Wzmocnienie wagi ośrodków komercyjnych 

i niezależnych nastąpiło w wyniku pojawienia się prognoz konsensusowych. 

Przez prognozy konsensusowe rozumie się najczęściej nie uzgodnienia 

między ośrodkami, lecz średnią arytmetyczną obliczoną z wielu prognoz. 

W razie rozrzutu prognoz, czyli znaczącego ich zróżnicowania, co zdarza 

się bardzo często, ma miejsce naturalne dążenie do ich uśredniania. Rosnąca 

popularność prognoz konsensusowych wynika między innymi z faktu, 

że eliminując skrajne oceny, często okazują się one trafne. Najbardziej 

znany jest Konsensus Londyński opracowywany przez Economic 

Consensus Inc., przedstawiający co miesiąc konsensus, czyli średnią 

z prognoz blisko dwudziestu ośrodków komercyjnych i niezależnych dla 

Polski i innych krajów europejskich. 

4. Wzajemne oddziaływania prognoz różnych ośrodków 

Wieloletnie obserwacje pozwalają postawić tezę, że centralna 

prognoza rządowa stanowi na tyle istotny wzorzec dla innych ośrodków 

instytucjonalnych, że ich prognozy tylko nieznacznie odbiegają od prognozy 

rządowej. Niejednokrotnie stanowiły one de facto powtórzenie rządowej 
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prognozy wzrostu gospodarczego, w szczególności przez organizacje 

międzynarodowe z Komisją Europejską na czele. Sytuacja taka ma miejsce 

w „normalnych czasach”, kiedy trwa dobra koniunktura i kiedy panuje 

powszechna zgoda co do wysokości tempa wzrostu.  

Prognozy ośrodków komercyjnych i niezależnych znacznie bardziej 

różnią się od centralnej prognozy rządowej niż prognozy organizacji 

międzynarodowych. Wzajemne oddziaływanie prognoz grup ośrodków 

zostało zilustrowane na poniższym schemacie. Strzałki pokazują kierunek 

oddziaływania, a szerokość strzałek siłę oddziaływania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Wzajemne oddziaływanie prognoz grup ośrodków  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Mechanizm wzajemnego oddziaływania prognoz ma  następujące 

cechy: 

1. Prognozy rządowe czerpią informacje z rynku prognoz komercyjnych 
i niezależnych. 

2. Prognozy rządowe najsilniej oddziałują na prognozy organizacji 

międzynarodowych. 

3. Prognozy rządowe oddziałują także na prognozy ośrodków 

komercyjnych  

i niezależnych, lecz słabiej niż na prognozy organizacji 

międzynarodowych. 

4. Prognozy ośrodków komercyjnych i niezależnych oraz prognozy 
organizacji międzynarodowych oddziałują na siebie wzajemnie. 

Prognozy wszystkich ośrodków publikowane są według własnych 

i niezależnych od siebie kalendarzy. Ośrodki instytucjonalne aktualizują 

prognozy znacznie rzadziej niż ośrodki komercyjne czy niezależne. 

Większość ośrodków uaktualnia prognozy cyklicznie, niemniej jednak 

Centralna prognoza rządowa 

Prognozy 

organizacji 

międzynarodowych 

Prognozy ośrodków 

komercyjnych 

i niezależnych 
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częste są przypadki uaktualniania prognoz tuż po ogłoszeniu danych 

statystycznych zmieniających obraz koniunktury makroekonomicznej.  

5. Prognozy w czasie kryzysu 

W okresach utrzymywania się dobrej koniunktury konsensus prognoz 

wzrostu polskiej gospodarki jest na ogół powszechny. Oznacza to, 

że rozrzut (zróżnicowanie) prognoz PKB jest wówczas niewielki. 

Odchylenie standardowe pokazuje wielkość rozrzutu prognoz.   

 

Tabela 1. Rozrzut prognoz tempa wzrostu PKB dla Polski w Konsensusie 

Londyńskim 

Rok 

objęty 

prognozą 

Data 

prognozy 

Najwyższa 

prognoza 

w % 

Najniższa 

prognoza 

w % 

Liczba 

prognoz 

Odchylenie 

standardowe 

prognoz 

2004 03.2004 5,0 4,2 21 0,2 

2006 03.2006 5,0 4,0 18 0,3 

2007 03.2007 6,6 5,0 16 0,5 

2008 03.2008 5,8 4,7 18 0,3 

2009 03.2009 1,9 -2,5 15 1,5 

2010 03.2010 3,3 2,2 15 0,3 

2011 03.2011 4,4 3,7 17 0,2 

2012 03.2012 3,6 1,8 14 0,4 

2012 09.2012 3,0 2,0 19 0,2 

2013 09.2012 3,2 1,7 19 0,4 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Consensus Economics Inc. 

 

W sytuacjach kryzysowych, takich jak na przełomie lat 2008/2009, 

zdecydowanie zwiększył się rozrzut prognoz wzrostu PKB w Polsce. 

O ile w okresach bez kryzysu odchylenia standardowe nie przekraczają 

na ogół 0,4, to w marcu 2009 roku wyniosło ono aż 1,5. Stało się tak 

za sprawą pesymistycznych ocen kilku ośrodków zagranicznych. 

W przypadku prognoz dla 2009 roku organizacje międzynarodowe odeszły 

od praktyki powielania prognoz rządowych i zgodnym chórem ogłosiły 

pesymistyczne prognozy dla Polski, nawet poniżej 2-3 punktów 

procentowych względem prognozy rządowej. Taki wydźwięk prognoz dla 

Polski na 2009 rok, w konfrontacji z realizacją prognoz, może budzić 

przypuszczenia, że Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy niedostatecznie głęboko wchodzą w specyfikę kraju, dla którego 

opracowuje się prognozę PKB, opierają się bowiem na modelach wspólnych 
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dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na nic się zdała krytyka takiego 

pesymizmu wyrażana przez polskiego Ministra Finansów (Rostowski …, 

2009). Dopiero w połowie września 2009 roku Komisja Europejska 

przyznała się do błędu i w ramach tzw. przejściowej prognozy jesiennej 

podniosła prognozę PKB z -1,4 pkt. proc. z prognozy wiosennej do +1,2 

pkt. proc. 

Rysunek 2 przedstawia przebieg prognoz Komisji Europejskiej 

i MFW dla Polski na 2009 rok, formułowanych od 2008 roku, 

w konfrontacji z punktową prognozą rządową i tempem wzrostu PKB 

w 2009 roku, czyli z realizacją prognozy. 

 

Rysunek 2. Prognozy tempa wzrostu PKB na 2009 rok (w pkt. proc.) 

Źródło: dane Komisji Europejskiej, IMF i GUS. 

 

Rysunek został opracowany w następującej konwencji: 

 opisuje on prognozy ośrodków i ich zmiany w kolejnych miesiącach 
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 czarna linia równoległa do osi odciętych przedstawia tempo wzrostu 

PKB (nieznane ośrodkom prognostycznym w okresie przedstawionym 

na rysunku). 

Z wykresu można odczytać, że zmiany prognoz rządowych zostały 

powielone kolejno przez Komisję Europejską i MFW. Widać wyraźnie 

(zob. również rysunek 3), że wszystkie ośrodki dokonują w podobnym 

czasie zmian w prognozach pod wpływem pojawiających się danych 

makroekonomicznych, a także w wyniku pogarszania się stanu koniunktury 

w międzynarodowym otoczeniu kraju. Trudno zrozumieć, co było sprawiło, 

że prognozy MFW i Komisji Europejskiej w bardzo podobny sposób 

wskazywały jednoznacznie na pojawienie się recesji w Polsce. Był to 

jedyny przypadek przedstawienia przez te organizacje prognoz sprzecznych 

z prognozami rządowymi. 

 

Rysunek 3. Prognozy tempa wzrostu PKB na 2009 rok ośrodków krajowych 

i zagranicznych w Konsensusie Londyńskim (w pkt. proc.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Consensus Economics Inc. i GUS. 

 

6. Różnice w prognozach grup ośrodków  

Ośrodki komercyjne i niektóre ośrodki niezależne aktualizują swoje 

prognozy wzrostu gospodarczego nawet w cyklu miesięcznym, a rozrzut 

prognoz bywa duży. Jest to wynik przyjmowanych założeń do prognoz, 

Ośrodki 

krajowe 

Ośrodki 

zagraniczne 

PKB 2009 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0
1

.0
8

 

0
2

.0
8

 

0
3

.0
8

 

0
4

.0
8

 

0
5

.0
8

 

0
6

.0
8

 

0
7

.0
8

 

0
8

.0
8

 

0
9

.0
8

 

1
0

.0
8

 

1
1

.0
8

 

1
2

.0
8

 

0
1

.0
9

 

0
2

.0
9

 

0
3

.0
9

 

0
4

.0
9

 

0
5

.0
9

 

0
6

.0
9

 

0
7

.0
9

 

0
8

.0
9

 

0
9

.0
9

 

1
0

.0
9

 

1
1

.0
9

 

1
2

.0
9

 



Usytuowanie ośrodka prognostycznego a optymizm lub pesymizm prognoz … 213 

 

 

które mogą różnić się istotnie między sobą, stosowania odmiennych 

narzędzi prognostycznych, a często także jest to odbicie osobowości lub 

nastawienia (optymistycznego lub pesymistycznego) autorów prognoz.  

Analiza prognoz uwzględnionych w Konsensusie Londyńskim 

w dłuższym czasie umożliwia określenie nie tylko trafności prognoz 

wzrostu gospodarczego Polski, ale również nastawienia, optymistycznego 

lub pesymistycznego, ich autorów (tabela 2). Analiza średnich prognoz 

(konsensusów) w rozbiciu na pochodzące z ośrodków komercyjnych 

i niezależnych pokazała niewielkie różnice, co świadczy o braku 

jakiegokolwiek nastawienia, optymistycznego bądź pesymistycznego, 

w obu grupach. Podobny rezultat uzyskany został przy podziale ośrodków 

na bankowe i niebankowe. W tym przypadku również różnice w wielkości 

prognoz były nieistotne i żadna z grup ośrodków nie wykazała odmiennego 

nastawienia. Wyraźnie różne nastawienia ujawniają się natomiast przy 

porównaniu prognoz ośrodków krajowych i prognoz ośrodków 

zagranicznych. Te ostatnie wykazują zdecydowanie nastawienie 

pesymistyczne; ich prognozy plasują się wyraźnie poniżej prognoz 

ośrodków krajowych. 

 

Tablica 2. Różnice między konsensusowymi prognozami miesięcznymi 

na 2009 rok grup ośrodków 

Prognoza 

opracowana w 

okresie 

Średnia różnica w prognozach między ośrodkami 

komercyjnymi  

a niezależnymi 

bankowymi  

a niebankowymi 

zagranicznymi  

a krajowymi 

rok 2008 -0,02 0,05 -0,09 

rok 2009 -0,01 0,03 -0,48 

lata 2008-2009 -0,02 0,04 -0,29 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Consensus Economics Inc. 

 

Prognozy ośrodków zagranicznych tylko w pierwszej połowie 2008 

roku nieznacznie przewyższały prognozy ośrodków krajowych. Poczynając 

od lipca 2008 r. aż do sierpnia 2009 roku były od nich niższe. Ponadto 

od marca do września 2009 roku wskazywały wręcz na klasyczną recesję 

w Polsce, która, jak wiadomo, w Polsce nie wystąpiła.  

7. Programowy pesymizm tygodnika „The Economist” wobec 
polskiej gospodarki 

Brytyjski tygodnik „The Economist” jest bez wątpienia najbardziej 

wpływowym i opiniotwórczym wydawnictwem kształtującym poglądy 
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rynków i polityków. Ma on opinię niezależnego pisma konserwatywnego. 

W przypadku opinii wyrażanych w nim na temat polskiej gospodarki można 

jednak mieć zastrzeżenia do pełnego obiektywizmu. Jeszcze na początku lat 

90-tych międzynarodowi doradcy polskiego rządu zwracali uwagę 

na niedocenianie przez ten tygodnik jakości polskich reform. Podobnie 

można powiedzieć o prognozach prezentowanych przez EIU (Economist 

Intelligence Unit) – jednostkę badawczą tygodnika. 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na wymowę tekstu, jaki ukazał 

się w „The Economist” w kwietniu 2009 roku przy okazji omawiania 

perspektyw polskiej gospodarki na ten rok (Poland’s …, 2009). Redakcja 

tego tygodnika pozwoliła sobie na przytoczenie tylko jednej prognozy dla 

Polski sporządzonej przez brytyjski think-tank Capital Economics. Była to 

najbardziej pesymistyczna prognoza na rynku. Według prognozy Capital 

Economics podanej w kwietniu 2009 roku, PKB naszego kraju miał się 

obniżyć o 3 pkt. proc., podczas gdy, jak wiadomo, nastąpił ostatecznie jego 

wzrost o 1,6 %, a premier Tusk ogłosił Polskę „zieloną wyspą” Europy.  

 

Rysunek 4. Prognozy tempa wzrostu PKB na 2009 rok wg Konsensusu 

Londyńskiego i tygodnika „The Economist” (w pkt. proc.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Consensus Economics Inc., tygodnika 

„The Economist” i GUS. 
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W tym samym kwietniowym tekście „The Economist” określa 

ironicznie prognozę polskiego rządu (1,7 %) jako najbardziej ponurą 

(gloomiest), po jej obniżeniu z 5 % przyjętych w końcu 2008 roku. Rysunek 

4 pokazuje wyraźnie, że prognozy polskiego PKB opracowywane przez EIU 

i podawane przez „The Economist” przez większość okresu lat 2008/2009 

znajdowały się poniżej konsensusu. Pesymizm brytyjskiego tygodnika jest 

szczególnie widoczny między majem i wrześniem 2009 roku, kiedy to 

prognozy EIU wskazywały na recesję w Polsce. Dane statystyczne już 

dostępne w tym okresie w zasadzie wykluczały pojawienie się recesji 

w 2009 roku.  

W latach 2010 i 2011 prognozy EIU nadal znajdowały się poniżej 

konsensusu. W 2012 roku jest tak samo. Trudno jest zatem oprzeć się 

wrażeniu, że tygodnik „The Economist” w sposób tendencyjny 

i systematyczny nie docenia potencjału rozwojowego polskiej gospodarki. 

8. Zakończenie 

Rozważania w artykule pozwalają na sformułowanie dwóch 

prawidłowości dotyczących związków między prognozami wielu różnych 

ośrodków prognostycznych. Prawidłowości te rzucają światło na źródła 

pesymizmu i realizmu prognoz, bowiem trudno spotkać prognozy obciążone 

optymizmem. 

Po pierwsze, pierwszoplanową rolę odgrywają centralne prognozy 

rządowe, aczkolwiek ich trafność nie jest wysoka. Stanowią one ważny 

drogowskaz dla prognoz organizacji międzynarodowych. Mniejsza waga 

przywiązywana jest do bardziej trafnych prognoz innych ośrodków 

prognostycznych. 

Po drugie, trafność prognoz krajowych ośrodków jest większa niż 

ośrodków zagranicznych. Wynika to głównie z oczywistej lepszej orientacji 

polskich ośrodków w mechanizmach rządzących krajową gospodarką. 

Ośrodki zagraniczne często kierują się przesłankami dotyczącymi całego 

regionu Europy Środkowo-Wschodniej, czy wręcz gospodarek określanych 

mianem rynków wschodzących (emerging markets).  

Na pesymizm prognoz zagranicznych duży wpływ mają też 

historycznie uwarunkowane negatywne stereotypy dotyczące Polski. Takie 

nastawienie jest wzmacniane przez teksty i pesymizm płynący z prognoz 

wpływowego tygodnika brytyjskiego „The Economist”. 

Prawidłowości opisane w artykule pojawiają się wyraziście 

w okresach spowolnienia gospodarczego, czemu towarzyszy naturalny 

wzrost niepewności w kwestii kierunków zmian koniunktury. Niepewność 

nie powinna jednak być równoznaczna z pesymizmem. 
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Jubileusz 40-lecia skłania do refleksji, oceny dotychczasowego 

dorobku, oceny przebytej drogi. Instytut Rozwoju Gospodarczego został 

powołany jako jednostka ponadwydziałowa o charakterze badawczym 

19 września 1972 roku. Takie usytuowanie w strukturze uczelni miało 

sprzyjać integracji środowiska badawczego i rozwojowi badań 

interdyscyplinarnych. Uwolniony od obowiązków dydaktycznych Instytut 

miał aktywizować prace badawcze poprzez stwarzanie jak najlepszych 

warunków do pracy naukowej, zarówno kadrowych jak i organizacyjnych. 

W wyniku reformy uczelni Instytut znalazł się w strukturach Kolegium 

Analiz Ekonomicznych. Łączy działalność badawczą z dydaktyką. 

Koncentrując się na aktywności badawczej, w procesie dydaktycznym 

wykorzystuje wyniki prowadzonych badań.  Do badań włącza studentów 

i doktorantów. W badaniach Instytutu aktywnie uczestniczą przedstawiciele 

różnych jednostek organizacyjnych, reprezentujących różne dyscypliny 

naukowe, z kraju i zza granicy. Szeroki jest zakres tematów badawczych 

realizowanych w całym okresie istnienia Instytutu. Problematyka badawcza 

obejmowała istotne dla rozwoju gospodarczego kwestie, takie jak ochrona 

środowiska, gospodarka żywnościowa, czynniki i bariery wzrostu 

gospodarczego, problemy zrównoważonego rozwoju i in. Wiele 

z podejmowanych tematów badawczych było odpowiedzią na wyzwania 

czasu. Do nich należy zaliczyć prace nad reformą systemu gospodarczego, 

prowadzone w latach osiemdziesiątych przez zespół kierowany przez 

Leszka Balcerowicza, ówczesnego sekretarza naukowego Instytutu. 

Z perspektywy minionych lat można stwierdzić, iż mimo przebytych zmian 

Instytut ciągle jest wierny zasadzie wskazanej mu od narodzin. Dokłada 

wszelkich starań, by zapewniać jak najlepsze warunki do pracy badawczej. 

Dzisiejsza konferencja poświęcona jest odbiciu procesów 

gospodarczych w danych  jakościowych, pozyskiwanych w badaniach 

koniunktury gospodarczej. Badania koniunktury metodą testu Instytut 

prowadzi od 1986 roku. Zakres tych badań systematycznie się poszerzał, 

obejmując kolejne dziedziny życia gospodarczego: od przemysłu 

po gospodarstwa domowe. Ich inicjatorem był dr Alfred Bieć, zaś 

rozszerzenie zakresu badań nastąpiło w okresie kierowania Instytutem przez 

profesora Eugeniusza Gorzelaka. Zgromadzono unikatowy zestaw danych 
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o charakterze jakościowym, opisujących przebieg procesów gospodarczych, 

począwszy od początku transformacji systemu gospodarczego w Polsce, 

przez okres dostosowywania się do wymogów rynku, stawiania im czoła 

i reakcji na kolejne kryzysy. Dane te były i są wykorzystywane do analiz 

i prognoz ekonomicznych. Równolegle systematycznie rozwijano narzędzia 

i metody badawcze. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z innymi 

jednostkami Kolegium Analiz Ekonomicznych, w szczególności Instytutem 

Ekonometrii i Instytutem Statystyki i Demografii.  Dotychczasowy dorobek 

sytuuje Instytut wśród wiodących jednostek w dziedzinie badań 

koniunktury. Powodem do zadowolenia jest fakt, iż wyniki  badań Instytutu 

są wykorzystywane zarówno przez praktyków jak i teoretyków 

gospodarczych. Szczególnie cieszy wykorzystywanie ich w pracach 

służących rozwojowi naukowemu młodej kadry. W ostatnim okresie 

powstało kilkadziesiąt prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, 

poszerzających naszą wiedzę o rzeczywistym przebiegu działalności 

gospodarczej i ukazujących nowe możliwości zastosowań zgromadzonych 

danych i nowe obszary badawcze. 

Instytut współpracuje z przedstawicielami życia gospodarczego: 

od administracji rządowej po samorządową, instytucje finansowe (w tym 

bank centralny i banki komercyjne), analitykami gospodarczymi, 

przedstawicielami pracodawców i pracobiorców. Przekazujemy wyniki 

naszych badań animatorom życia gospodarczego na różnych szczeblach.  

Przedmiotem aktywności Instytutu jest także popularyzacja wiedzy 

o gospodarce. Dlatego prowadzi on szeroką działalność publikacyjną, 

wykorzystuje wyniki badań w dydaktyce i utrzymuje kontakty z mediami. 

Prowadzone na szeroką skalę badania empiryczne są kosztowne. 

Zapewnienie ciągłości badań, tak istotne dla utrzymania wartości naukowej 

zgromadzonych danych, nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony władz 

Uczelni i Kolegium. Wyrazem tego wsparcia jest także dzisiejsza obecność 

wśród nas Rektora SGH – profesora Tomasza Szapiro, prorektora d.s. nauki 

i współpracy z zagranicą – profesora Marka Gruszczyńskiego, i dziekan 

Kolegium Analiz Ekonomicznych – profesor Joanny Plebaniak. W imieniu 

własnym i wszystkich pracowników chciałabym za to serdecznie 

podziękować. 

Osobne podziękowania kieruję do instytucji, wsparcie których 

umożliwiło organizację dzisiejszej konferencji. Szczególne podziękowania 

należą się fundacji BRE Banku, która nie po raz pierwszy udzieliła 

finansowego wsparcia działalności badawczej, publikacyjnej 

i organizacyjnej Instytutu. Podziękowania składam na ręce prezesa 

Fundacji, Henryka Okrzei. Partnerem konferencji jest także EDF. 
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Za symboliczny uważam fakt połączenia w tym akcie wspierania polskiej 

nauki banku i firmy mającej zapewnić nasze bezpieczeństwo energetyczne. 

Za wsparcie dziękujemy także firmie Pepsico. 



 

  



 

 

Tomasz Szapiro 

 

Słowo okolicznościowe Rektora SGH 

 

Ja najpierw otworzę [konferencję] … 

A potem powiem dwa słowa, które próbuję zbudować już od paru 

ładnych dni, od kiedy zostałem zaproszony. Gdy termin zaczął się zbliżać, 

powstał dylemat, co Państwu powiedzieć. Na ogół w mojej nowej roli to jest 

bardzo duży problem, tu tym większy z tego powodu, iż mam osobisty 

związek z przedmiotem merytorycznym konferencji, którą otwieram. Otóż, 

początek był dla mnie zaskakujący, bowiem badania koniunktury 

prowadziło wielu kolegów z mojego najbliższego otoczenia. Merytoryczny 

związek z badaniami koniunktury zawdzięczam zespołowi Instytutu 

Gospodarki Światowej – doktorowi Matkowskiemu i profesorowi 

Rapackiemu, którzy mnie zachęcali, a ja z wielkiej przyjaźni się zgodziłem, 

nawet nie wiedząc, na jak wielką i czasochłonną przygodę. Dowiedziałem 

się wówczas mnóstwa rzeczy i zacząłem śledzić pracę moich kolegów 

z boku, jako że zasadniczy przedmiot moich zainteresowań był inny. 

Badania koniunktury to problematyka, która dla ilościowca jest marzeniem, 

ponieważ jak chyba żadna inna wiąże zagadkę, której korzenie są 

w naturalny sposób opisywane liczbami, a te ta ilościowa grupa kocha nade 

wszystko. Co więcej, wynik tych liczb jest interesujący dzięki temu, że jest 

interpretowany ekonomicznie, a nadto bywa zaskakujący. 

Urzekł mnie tytuł konferencji, który kojarzy się, co prawda, 

z wynikiem, którego oczekiwanie w baśni o królewnie Śnieżce było bardzo 

wyraźne. Lustereczko miało powiedzieć treść zadaną, natomiast 

w badaniach koniunktury z napięciem czekamy na to, co „lusterko” pokaże. 

Z tego powodu problematyka ta odpowiada naszym pasjom badawczym 

i pokazuje, że nie ma jednego bez drugiego, tj. nie ma świata liczb bez 

świata interpretacji rzeczywistości gospodarczej. Nauczyłem się więc 

wpierw podstawowych, a następnie bardziej zaawansowanych, nie tylko 

krajowych ale i europejskich podejść do badań koniunktury. 

Bywa tak, że jako promotorzy coś dajemy doktorantom, a bywa i tak, 

że to doktoranci nam coś dają. Trafiła się grupa doktorantów, która musiała, 

wykorzystywać sieci neuronowe i sztuczną inteligencję do identyfikacji 

wzorców, które mają tłumaczyć i objaśniać koniunkturę. Rzeczywistość 

oczywiście dała nam po nosie. Okazało się bowiem, że metody 

ekonometryczne, zwłaszcza zaawansowane, lepiej potrafią ją objaśnić. 

Temat jednak jest gorący i w badaniach moich doktorantów żywy. 
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Odłączając wątek osobisty, powiem coś ważnego, a mianowicie, 

że badania koniunktury prowadzone w SGH bardzo pięknie egzemplifikują, 

co znaczy akademickość uczelni. Jest to wartość, która w historii Szkoły 

Głównej Handlowej nigdy nie została zarzucona, niezależnie od opresji, 

jakie spotykały społeczność tej uczelni. Akademickość rozumiana jako 

uprawianie badań będących drogą do kreatywnej dydaktyki, kreatywnej 

służbie społeczeństwu poprzez zastosowanie wyników badań i zdolność 

do twórczej postawy w dydaktyce, polegającej na tworzeniu nowych metod, 

na zdolności do uczenia się metod uprawianych na świecie i pokazywaniu 

w nich wkładu własnyego studentom. Akademickość traktuje tę mniej 

popularną w naszych rozmowach część wykształcenia, jaką jest 

kształtowanie postaw, nie odtwórczego, lecz kreatywnego uczestniczenia 

w obszarze wiedzy, którą się przekazuje studentom. 

Podsumowując, ta konferencja jest niezwykle ważna. Wpisuje się 

w wizerunek uczelni, który akceptujemy; uczelni otwartej, budującej 

na tradycji nowe kierunki badań, łączącej w tej otwartości zarówno 

podejścia ilościowe jak i jakościowe i potrafiącej wdrożyć wyniki badań 

do praktyki.



 

Historia badań koniunktury w Polsce 

dyskusja z udziałem osób 

reprezentujących ośrodki badań koniunktury gospodarczej 

 

Elżbieta Adamowicz  

Na początku naszej konferencji chcemy zaproponować Państwu 

wycieczkę w przeszłość, by przypomnieć początki badań koniunktury 

metodą testu w Polsce. Z tego powodu do panelu, który określiliśmy 

historycznym, zaprosiliśmy przedstawicieli głównych ośrodków badania 

koniunktury, które inicjowały ten rodzaj badań i do dzisiaj się nimi zajmują, 

czy to w skali ogólnopolskiej czy regionalnej. Są to przedstawiciele: 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – dr hab. Małgorzata 

Kokocińska, prof. UE i prof. dr hab. Józef Garczarczyk,  Głównego Urzędu 

Statystycznego i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – w jednej 

osobie dra Bohdana Wyżnikiewicza, Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Administracji w Zamościu – dr Mieczysław Kowerski oraz Instytutu 

Rozwoju Gospodarczego: dr Alfred Bieć i dr hab. Elżbieta Adamowicz. 

Jako dydaktycy jesteśmy przyzwyczajeni, że w trakcie prezentacji 

pokazujemy przedmiot wystąpienia na ekranie, toteż przygotowaliśmy 

prezentację fotograficzną, dokumentującą aktywność badawczy 

koniunktury, w różnej zresztą postaci, na forum krajowym 

i międzynarodowym. Będzie ona towarzyszyć naszej rozmowie. Mam 

nadzieję, iż większość Państwa odnajdzie w niej dowody naszej współpracy. 

Jako pierwszą o zabranie głosu proszę profesor Małgorzatę Kokocińską.   

 

Małgorzata Kokocińska 

Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, witam wszystkich i bardzo 

dziękuję za zaproszenie do „panelu historycznego”. Występując jako 

pierwsza, czuję się nieco przejęta, by nie nadać zbyt swobodnego tonu 

mojej wypowiedzi. Zgodnie z sugestią prof. Elżbiety Adamowicz postaram 

się odnieść przede wszystkim do wybranych wspomnień, do pewnych 

zdarzeń, niekoniecznie pierwszoplanowych, które utkwiły w mojej pamięci 

i sprzyjają refleksjom. 

Pamięć jest zawodna, a zatem w celu uporządkowania 

i przypomnienia prawie równoległej względem IRG przygody badawczej 

z koniunkturą w tle, napisałam referat, którego nie będę tutaj wygłaszać 
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pt. Badania koniunktury IRG SGH. Historia równoległa
1
. Można tam 

znaleźć dokumentację działalności publikacyjnej w całym okresie, 

począwszy od późnych lat osiemdziesiątych aż do dzisiejszej konferencji. 

W swojej wypowiedzi odniosę się jedynie do okresu bardzo wczesnego – 

do końca lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych, 

a konkretnie do 1993 roku, który w moim przekonaniu można uznać 

za cezurę czasową, oddzielającą okres pierwszych poszukiwań, uczenia się 

i przejścia do profesjonalnie zorganizowanych badań, a także do wyższego 

poziomu samych analiz sytuacji koniunkturalnej. 

Reprezentuję, jak profesor Adamowicz wspomniała,  tak zwany 

„zespół poznański”, wywodzący się z obecnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, a w szczególności Katedrę Mikroekonomii, 

która ponad 20 lat funkcjonuje pod tą samą nazwą. Inicjatorami pierwszych, 

pilotażowych badań koniunktury byli profesorowie Ryszard Barczyk 

i Marek Rekowski, którzy uruchomili taki program na próbie 600 

przedsiębiorstw dla wybranych sektorów i opracowywali pierwsze analizy 

dla ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Do inicjatorów 

dołączyły dwie osoby: prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska i moja 

osoba. Tak powstał zespół badawczy. Urząd Wojewódzki, jak to bywało 

w minionych czasach, przekazywał te informacje do centrali, czyli 

do Centralnego Urzędu Planowania, do Departamentu Analiz 

Gospodarczych. Okazało się, że nie były one odkładane na półkę i ktoś się 

tymi wynikami zainteresował. Tym kimś był Krzysztof Lutostański, 

ówczesny dyrektor Departamentu Analiz w CUP, później również pełniący 

funkcję wiceprezesa GUS. Miejscowi urzędnicy, poproszeni w pierwszej 

kolejności o udzielenie wyjaśnień, wpadli w panikę. Pamiętam telefon 

z prośbą o pomoc i bezpośredni kontakt z autorami. Tak to się zaczęło. 

Po wstępnych uzgodnieniach, wyjaśnieniach, spotykaliśmy się 

wielokrotnie już w Warszawie i zaczął się okres bardzo intensywnej pracy. 

Chodziło przede wszystkim o to, aby udowodnić, że metoda testu 

koniunkturalnego jest przydatna w polskich warunkach. Wykonywano 

różnego typu ekspertyzy i analizy, w tym analizy porównawcze wskaźników 

ilościowych i jakościowych oraz dyskutowano nad konstrukcją samej 

ankiety. Doskonale pamiętam atmosferę dyskusji nad każdym pytaniem 

w ankiecie oraz, przykładowo, spór o to, czy ankieta – wzorem niemieckich 

rozwiązań – powinna być anonimowa czy też powinna mieć identyfikację 

                                                   
1
 Artykuł został opublikowany w nr 90 „Prac i Materiałów Instytutu Rozwoju 

Gospodarczego SGH”. 
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REGONu. Wiele osób w GUS było niezwykle zaangażowanych 

merytorycznie w tym pierwszym okresie testowania metody, w tym, między 

innymi, dyrektor Izabella Zagoździńska. Nad wszystkim patronowali 

prezesi i wiceprezesi GUS, zmieniający się w przywoływanych latach. 

Niezwykle istotne było to, że szokowa terapia antyinflacyjna 

zmieniała na tyle warunki gospodarowania, że porównywalność wyników 

i ich ekonomiczna interpretacja zostały poważnie ograniczone. W tej 

konkretnej sytuacji niezwykłą przydatność wykazywała metoda testu 

koniunkturalnego, która wskazywała jedynie na kierunek zmian, nie 

odnosząc się do liczb. Wyniki tych badań stały się w pierwszych latach 

transformacji alternatywnym źródłem informacji ekonomicznej względem 

niepewnych interpretacyjnie danych ilościowych. Popyt na tego typu 

informacje, na tego typu wiedzę, był wtedy ogromny. Zainteresowanie 

metodą badań płynęło z wielu instytucji – od Komitetu Badań Naukowych, 

poprzez niektóre ministerstwa, do Pentora jako organizatora badań 

społecznych. Dla wielu z tych instytucji przygotowaliśmy szereg 

opracowań, ale kluczowym odbiorcą tychże analiz był Zakład Badań 

Statystyczno-Ekonomicznych GUS PAN, funkcjonujący przy GUS, 

z nieocenionym w służeniu pomocą profesorem Leszkiem Zienkowskim. 

Na potrzeby właśnie tej instytucji wykonaliśmy pierwsze ogólne badanie 

i pierwsze kompleksowe opracowanie, które miały być początkiem dalszej 

współpracy. W połowie 1992 r., ważnym ze statystycznego punktu 

widzenia, bowiem pierwszym, w którym odnotowano dodatni wzrost PKB, 

na mocy porozumienia między GUS i AE w Poznaniu zostały 

zapoczątkowane badania, najpierw przemysłu przetwórczego, a potem, 

od 1993 r., budownictwa i – kolejno – handlu, z afiliacją GUS i AE, stając 

się trwałym elementem metodyki badań statystycznych GUS.  

Lata 1991-1993 obfitowały zarazem w spotkania na szczeblu 

międzynarodowym, inicjowane przez Ifo i OECD, które przeplatały się 

ze ścieżką krajową. Pierwsze warsztaty odbyły się w siedzibie Ifo 

w Monachium. Zaraz potem odbyło się spotkanie zorganizowane przez 

OECD w Kolonii i konferencja w Budapeszcie. Ten przyspieszony rytm 

zakończył się w 1993 roku. Badania biegły już rutynowo, gospodarka 

wchodziła w okres dobrej koniunktury, a my w okres cyklicznych 

konferencji CIRET i pogłębionych analiz. Ten okres zamknęła konferencja 

na Uniwersytecie Stellenbosh w RPA. Czasy były niebezpieczne. Nie 

wszyscy odważyli się pojechać ze względu na bezpieczeństwo. Może 

właśnie z tej przyczyny z tej konferencji wyniesionych zostało więcej 



228  Kokocińska, Bieć, Wyżnikiewicz, Kowerski, Garczarczyk, Adamowicz 

 

 

wrażeń społecznych niż dotyczących samych badań koniunktury. Przytoczę 

jedno z nich. Było uzgodnione, że na lotnisko w Kapsztadzie wyjedzie 

po nas samochód z hotelu. Nikt jednak nie mógł się spodziewać, 

że przyjedzie samochód z szoferem w liberii! Hotel, niezwykle luksusowy, 

był oddalony o 40 km. Jadąc, mijaliśmy najprawdziwsze slumsy w postaci 

domów zbudowanych z tektury, a na wiaduktach policja chroniła 

samochody przed złością tubylców, którzy jak nam powiedziano, rzucali 

w nie kamieniami. Gdy dziś po 20 latach spoglądam na zestawienia różnic 

dochodowych w poszczególnych krajach, mierzonych relacją dochodu 

górnego decyla do dochodu dolnych 10 %, i widzę nadal wskaźnik ponad 30 

dla RPA, ta scena wraca jak bumerang i jest empirycznym dowodem pojęcia 

nierówności ekonomicznych. 

Na konferencji w RPA pojawił się też wątek polski w postaci, jak to 

nazywam, „marzenia o Krakowie”. Zupełnie wstępnie rozpatrywano wtedy 

zorganizowanie kolejnej konferencji w Polsce, ale pod warunkiem, 

że miejscem lokalizacji będzie Kraków. Było to z różnych względów trudne 

i, nie wnikając w szczegóły, od tego pomysłu odstąpiono. Patrząc 

z perspektywy czasu, owo „marzenie o Krakowie” po dekadzie spełniła 

SGH, a w szczególności Instytut Rozwoju Gospodarczego, który w trakcie 

konferencji CIRET w 2004 roku zorganizował dla uczestników konferencji 

specjalny pociąg do Krakowa. To wydarzenie przetrwało w pamięci 

uczestników i wspomina się je do dziś w kuluarach kolejnych konferencji. 

Na koniec podzielę się refleksją z dzisiejszej perspektywy. 

W badaniach koniunktury funkcjonuje w Polsce dualny model. IRG 

stworzył i buduje prawdziwą szkołę badawczą, skupiając wielu młodych 

ludzi, z różnych dyscyplin, czego gratuluję. Nasz „zespół poznański” nie 

podjął się zadania budowy samodzielnego ośrodka badań koniunktury. 

Wstąpiliśmy na tzw. ścieżkę zewnętrzną, którą też uważam za udaną, 

ponieważ istnieje powszechny dostęp do wyników badań koniunktury GUS. 

Uaktywnia on inne ośrodki badawcze i pozwala wykorzystywać dane 

w dowolnych zestawieniach, co jest wartością. Niezwykle cenne jest też, 

że między tymi dwoma ośrodkami wykształciła się współpraca i integracja, 

co, jak wszyscy wiemy, jest dobrem unikatowym. 

 

Alfred Bieć 

Witam Państwa. Ja opowiem historię badań koniunktury w IRG, gdzie 

zacząłem pracę w drugiej połowie lat 70-tych. Współpracę z Instytutem 

nawiązałem jako doktorant SGPiS bodajże w [tysiąć dziewięćset] 
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siedemdziesiątym szóstym roku, czyli cztery lata od powstania Instytutu. 

Dyrektorem wówczas była profesor Barbara Prandecka. Jak to się stało, 

że zająłem się badaniami koniunktury? Otóż lata osiemdziesiąte, jak 

Państwo pamiętają, to były lata głębokiego kryzysu, stanu wojennego 

i wielkich niepokojów społecznych. Około [tysiąc dziewięćset] 

osiemdziesiątego drugiego roku zaczął krążyć w naszym środowisku, 

ekonomistów Szkoły Głównej Handlowej (ówcześnie SGPiS) pomysł, by 

zbudować system wskaźników wczesnego ostrzegania i ustrzec się 

następnego kryzysu. System ten miał z wyprzedzeniem informować 

o nadciągających zagrożeniach gospodarczych. W 1982 roku Leszek 

Balcerowicz, wówczas sekretarz naukowy Instytutu, zwołał pierwsze 

spotkanie grupy ds. wczesnego ostrzegania. Rok później skonstruowałem 

program badań dotyczących tworzenia systemu wczesnego ostrzegania 

i zorganizowałem 5-7 osobowy zespół. Dyrektorem Instytutu był w owym 

czasie profesor Włodzimierz Januszkiewicz. Siedzi w tej auli w tej chwili, 

w trzecim rzędzie od końca. Bardzo sprzyjał badaniom i pomysłowi. 

Wystartowałem z badaniami. Byłem trochę w strachu, bowiem wiedziałem, 

że jeśli uruchomię badania miesięczne, to będę do nich uwiązany i będę 

musiał co miesiąc doprowadzić do tego, żeby przetestować ileś tam 

przedsiębiorstw. Początkowo wysyłaliśmy jednorazowo 3000 ankiet. 

Te ankiety należało zliczać; to robiła maszyna, ale dane do maszyny trzeba 

było wprowadzać ręcznie. Zajmowali się tym pracownicy Instytutu. 

Ja następnie musiałem analizować dane, wyciągnąć wnioski z badań i pisać 

raporty comiesięczne. To było stałe zajęcie, od którego człowiek nie mógł 

się uwolnić. Raporty musiałem gdzieś publikować. Zadzwoniłem do Karola 

Szwarca, redaktora naczelnego „Życia Gospodarczego”, który zgodził się 

na to, żebym mu co miesiąc przynosił materiał do publikacji. Potem 

publikowaliśmy raporty w „Gazecie Bankowej”, a jeszcze później 

w „Rzeczpospolitej”. W ten sposób badania nabierały coraz szerszego 

zasięgu i stawały się coraz bardziej popularne. 

Na samym początku nie chciano nam wierzyć, że badania koniunktury 

wnoszą jakiś wkład do wiedzy o procesach gospodarczych. Pytano, co to 

jest. Nikt nie wiedział, jak interpretować wyniki tych badań, ani jakie mają 

one znaczenie dla oceny stanu gospodarki. Pierwsze lata były dość trudne. 

Ciągle się zdarzało coś, co stawiało pod znakiem zapytania ciągłość badań. 

Wiele znanych nazwisk nie chciało zaakceptować tych badań. Dzisiaj jest 

już lepiej. Najtrudniejszy okres to był początek lat dziewięćdziesiątych. 

Brakowało wówczas środków na finansowanie badań. Byłem już wówczas 
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poza SGH. Instytutem kierował profesor Eugeniusz Gorzelak. Za sprawą 

wysiłków jego i innych osób oraz wsparciu, jakie Instytut uzyskał ze strony 

ówczesnych władz rektorskich, udało się badania utrzymać. 

Prawdopodobnie dzięki temu można było utworzyć w SGH szkołę badania 

koniunktury, jak to ładnie nazwała w swoim wystąpieniu prof. Małgorzata 

Kokocińska. 

Dlaczego zdecydowałem się na robienie testu koniunktury, skoro 

miałem budować system wczesnego ostrzegania.? Otóż okazało się, że nie 

jest łatwo zbudować system wczesnego ostrzegania. By ostrzegać, trzeba 

było stworzyć jakiś wzór gospodarki. Co miało być tym wzorem? Plan 

centralny w tamtym czasie? Nie, jeśli bowiem proporcje planu centralnego 

są złe, to odchylenia od planu być może nie idą w złym kierunku, 

a w dobrym. Najtrudniejszym problemem było ustalenie, co ma być tym 

wzorcem gospodarki, dobrze rozwijającej się i zrównoważonej. Druga 

rzecz, to przy jak wielkich odchyleniach od wzorca należało generować 

ostrzeżenia? Jak się ustali zbyt wąskie przedziały ostrzegania, to system 

może generować fałszywe sygnały. Jak się zbyt szerokie przedziały 

odchyleń od wzorca ustawi, to system będzie generował zbyt późne 

sygnały. 

Ważnym momentem był mój wyjazd do Włoch, do Rzymu, 

na Uniwersytet La Sapienza jako profesor wizytujący. Mówiłem po włosku, 

ponieważ wcześniej byłem na stypendium w Mediolanie. Ten wyjazd 

w 1983 roku był o tyle przydatny, iż zobaczyłem tam, jak rzymski instytut 

ISCO (Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura) bada koniunkturę  

gospodarczą za pomocą testu. Namówiłem wicedyrektora tego instytutu, 

pana Innocenzo Cipollettę, do przyjazdu do Polski i zorganizowałem 

konferencję nt. badania koniunktury w SGPiS. On napisał referat na tę 

konferencję. W ten sposób, jakby z pierwszej ręki, dowiedzieliśmy się 

w Polsce, jak można testować koniunkturę. Po zapoznaniu się z badaniami 

włoskimi postanowiłem zrobić coś podobnego w Polsce. Był to moment, 

gdy porzuciłem pomysł ze wskaźnikami wczesnego ostrzegania. W jego 

miejsce wprowadziłem ogólnopolski test koniunktury jako sposób 

na badanie stanu gospodarki. Było to w 1986 roku, w połowie roku, 

w sierpniu. Jeśli wziąć pod uwagę tekst historyczny na tę konferencję 

przygotowany przez moją przedmówczynię profesor Małgorzatę 

Kokocińską, to równoległe, podobne badania w Poznaniu, na obszarze 

województwa, zaczęły się w 1988 roku. 
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Wiele lat później, a było to w 2006 roku, miałem ogromną 

satysfakcję, gdy pojechałem na konferencję do Rzymu, konferencję, którą 

co dwa lata organizuje CIRET, organizacja grupująca ośrodki badania 

koniunktury w świecie. Pojechałem do Rzymu na ten sam uniwersytet, 

w którym się dowiedziałem, jak Włosi badają koniunkturę. Dla mnie 

historia zatoczyła koło. Wróciłem na ten sam uniwersytet po 23 latach, ale 

w jakże odmiennych okolicznościach. Przede wszystkim Polskę 

reprezentowała silna grupa badaczy. Polska delegacja miała drugą 

co do wielkości liczbę referatów. To bardzo cieszyło. Proszę pamiętać, że to 

konferencja światowa, na którą ludzie zjechali z różnych stron globu. 

My, Polacy, mamy drugą co do wielkości liczbę referatów i całą gromadkę 

młodych naukowców, którzy przyjechali do Rzymu prezentować swoje 

prace. Była to dla mnie ogromna przyjemność. Drugą podobną satysfakcję 

przeżywałem, kiedy pani dyrektor Adamowicz zrobiła konferencję CIRET 

w Warszawie w 2004 roku. Historycznie wcześniejsza była satysfakcja 

warszawska. Na konferencji warszawskiej miałem satysfakcję z trzech 

powodów: po pierwsze Polska (IRG SGH) otrzymała prawo 

do organizowania konferencji światowej. Zrozumiałem, że dostrzegli 

i uznali nas na świecie. Druga satysfakcja, była taka, że moja córka 

przyjechała z referatem na tę konferencję z Nowego Jorku. Trzecia zaś to, 

że żona prowadziła panel na tej konferencji. Taka rodzinna, sympatyczna 

rzecz się z tego zrobiła. 

Największą satysfakcję mam jednak z tego, że w 1983 roku 

zapoczątkowałem badania, w wyniku których w SGH powstała szkoła 

badania koniunktury. Powstanie szkoły nie jest oczywiście wyłącznie moją 

zasługą. Po mnie tematyką badania koniunktury zajmowało się i rozwijało 

ją z sukcesem wiele osób, a w tej chwili pięknie kultywuje obecna dyrektor 

Instytutu – profesor Elżbieta Adamowicz.  

 

Bohdan Wyżnikiewicz 

Dzień dobry Państwu. Zdjęcia są z pewnością ciekawsze od tego, 

co powiem. Czuję się weteranem badań koniunktury. W latach 80-tych 

ubiegłego wieku w Zakładzie Badań  Statystyczno-Ekonomicznych GUS 

PAN, pod kierunkiem profesora Leszka Zienkowskiego, rozpocząłem prace, 

które z dzisiejszej perspektywy można nazwać badaniem koniunktury. 

To, co wtedy robiliśmy, to była wprawka, ćwiczenie, które kończyło się 

wydawaniem corocznych zeszytów naukowych, jak sprawdziłem, 

w nakładzie 80+23 egzemplarzy. Przeczytam Państwu to, co sam wówczas 
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napisałem, tylko proszę się nie śmiać. Oto, jaka była moja ocena 

koniunktury w przemyśle: „Struktura produkcji sprzedanej przemysłu 

uspołecznionego wskazuje na brak znaczących przemian, które mogłyby 

świadczyć o jej unowocześnieniu. Nie stwierdza się wzrostowej tendencji 

udziału nowoczesnych gałęzi przemysłu, takich jak elektromaszynowy 

i chemiczny. Daje się natomiast zauważyć wzrost udziału przemysłu 

węglowego”. I więcej w takim stylu. Był rok 1988. Drugi wskaźnik, który 

wówczas maltretowałem był wskaźnikiem zmianowości w przemyśle. 

Ubolewałem nad tym, że się obniża. Taka była moja ocena przemysłu 

w latach 80.  

Później, w latach 90-tych, podjąłem kilka działań w Głównym 

Urzędzie Statystycznym w sprawie rozpoczęcia badań koniunktury. 

Za bardzo ważne działanie uważam wysłanie mojej koleżanki ze studiów, 

najlepszej studentki, niedościgłego wzoru dla innych – pani Izabelli 

Zagoździńskiej – na staż do INSEE do Paryża, gdzie poznawała metodę 

testu koniunktury stosowaną tam od wielu lat. Po powrocie do kraju 

kierowała zespołem, który do dzisiaj prowadzi te bardzo ważne badania 

w GUS. 

Następny ważny dla mnie etap to rok 1993 i współpraca Instytutu 

Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym jestem do dzisiaj, 

z Niemieckim Instytutem Badań Gospodarczych DIW w Berlinie. Niemcy 

chlubili się tym, że prowadzą badania koniunktury od 20 lat. Dzielili się 

z nami doświadczeniami z prowadzenia kwartalnych szacunków i prognoz 

PKB i w rezultacie IBnGR od 1994 roku, jako pierwsza instytucja w Polsce, 

realizuje takie szacunki i prognozy. 

W Niemczech jest kilka instytutów, które podają wspólne, 

konsensusowe prognozy. W Polsce były podejmowane podobne próby 

wspólnych prognoz. Finansowanie projektu ze środków pomocowych, 

z udziałem kilku ośrodków, zapewnił ówczesny Minister Finansów, 

Grzegorz Kołodko. Okazało się, że jesteśmy zbyt dużymi indywidualistami 

i nic z tego nie wyszło. Warto jednak przypomnieć, że taka próba została 

podjęta. 

Mam to szczęście, że do dzisiaj stosuję równolegle kilka metod 

badania koniunktury. W DIW nauczyliśmy się metody bilansowej, metody 

wywodzącej się z rachunków narodowych. Od początku XXI wieku 

prowadzimy badania metodą testu koniunktury. IBnGR sporządza, jako 

jedyny w Polsce, tygodniowy barometr koniunktury publikowany przez 

dziennik „Rzeczpospolita”. Stosujemy też proste modele ekonometryczne. 



Historia badań koniunktury w Polsce   233 

 

 

Chciałbym Państwu powiedzieć, że uczestniczę także w bardzo ciekawym 

przedsięwzięciu badawczym, jakim jest badanie koniunktury 

sparametryzowaną metodą ekspertów (delficką), którą opracował profesor 

Stanisław Kubielas dla PKPP „Lewiatan”. W panelu „Lewiatana” 

uczestniczę już kilkanaście lat. Dzięki pięciu różnym metodom mam okazję 

do wyrobiania sobie wszechstronnej opinii na temat stanu koniunktury.  

Przedstawię  też Państwu kilka moich wspomnień z konferencji 

CIRET. 

Warszawa, 2004 rok. Szczególnie zapamiętałem wykład profesora 

Victora  Zarnowitza, który między innymi powiedział, że jego przyjaciel 

Friedman mówi tak: „Słuchaj, ty tam sobie robisz te koniunktury, a to 

przecież nic nie jest warte, wszystko zależy przecież od podaży pieniądza”. 

I to w żaden sposób nie naruszyło ich przyjaźni. Według relacji prof. 

Zarnowitza takie podejście do badań koniunktury miał Milton Friedman. 

Rzym, 2006 rok. W pamięci utkwiło mi wiele rzeczy, a dwie 

szczególnie. Pierwszą była prywatna wizyta uczestników konferencji 

w bibliotece watykańskiej i w muzeum watykańskim, po godzinach, bez 

innych zwiedzających. Drugą przygodą było pojawienie się ... skorpiona 

na ścianie mieszkania, które wynajęliśmy na czas konferencji. Skorpion 

został uśmiercony za pomocą buta. Rozpłaszczony skorpion się zachował, 

był przechowywany w pudełku i stał się maskotką naszego zespołu.  

Dalej, Santiago de Chile w 2008 r. i Nowy Jork w 2010 roku. Santiago 

pominę. W Nowym Jorku kryzys gospodarczy był głównym tematem XXX 

konferencji CIRET. Miałem wystąpienie podczas sesji, której tematem był 

dobór wskaźników do barometrów koniunktury. Drugim referentem był 

pewien Szwajcar. Okazało się, że rezultaty naszych badań były prawie 

identyczne, zupełnie jakbyśmy je od siebie kopiowali. Różnica była tylko 

taka, że ów Szwajcar stosował niezwykle skomplikowany model, oparty 

przede wszystkim na metodzie głównych składowych, natomiast ja 

stosowałem proste metody statystyki opisowej. I doszliśmy do identycznych 

wniosków, można by nieomal powiedzieć, że ściągaliśmy od siebie. Ja go 

wtedy pierwszy raz widziałem i chyba ostatni. Dziękuję. 

 

Mieczysław Kowerski 

Ja będę mówił o badaniach regionalnych. Otóż Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Administracji w Zamościu od 2001 roku prowadzi badania 

nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. W 2000 roku 

konsorcjum, do którego należy nasza uczelnia, poszukiwało tematu 
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badawczego, który mógłby być realizowany w kilku uczelniach i w kilku 

regionach. Nawiązano wówczas współpracę z Instytutem Badań nad 

Gospodarką Rynkową, który przekazał nam własną metodykę. Później ją 

nieco zmodyfikowaliśmy. Dzisiaj sytuacja wygląda tak oto, że spośród 

wszystkich członków konsorcjum tylko my utrzymaliśmy się i do dnia 

dzisiejszego prowadzimy badania koniunktury metodą testu dla 

województwa lubelskiego. Wykonaliśmy już 46 kwartalnych badań 

ankietowych, którymi każdorazowo obejmujemy około 500 przedsiębiorstw 

i 500 gospodarstw domowych, a więc zebraliśmy już około 36.000 ankiet. 

Są to badania statutowe naszej uczelni, finansowane przede wszystkim 

z własnych środków. W latach 2005-2008 były one włączone, a nawet  stały 

się podstawą realizowanego projektu pt. „System przeciwdziałania 

bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych” i były wtedy finansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Również w latach 2009-2011, 

kiedy realizowaliśmy projekt „Lubelski barometr gospodarczy”, badania 

były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej 

chwili ponownie badania są finansowane ze środków uczelni. 

Oczywiście w którymś momencie musieliśmy „spotkać na naszej 

drodze” Instytut Rozwoju Gospodarczego. W 2005 roku poprosiliśmy prof. 

Elżbietę Adamowicz oraz prof. Marię Drozdowicz-Bieć o pomoc 

merytoryczną, która umożliwiła udoskonalenie metodyki badań 

i wnioskowania. Oprócz obliczania barometrów nastrojów gospodarczych 

staraliśmy się również pokazywać możliwości zastosowania tychże 

barometrów np. do prognozowania sytuacji, czy koniunktury 

ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, 

jak również do prognozowania tempa wzrostu PKB w układzie regionalnym 

z tego powodu, że oficjalne dane GUS na temat tempa PKB w układzie 

regionalnym publikowane są z prawie dwuletnim opóźnieniem.   

Prowadzone badania zainspirowały nas również do powołania czasopisma 

„Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”. To czasopismo jest 

kwartalnikiem i znalazło się na liście czasopism Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Publikowane są w nim artykuły z badań nastrojów 

gospodarczych i inne analizy o charakterze regionalnym. 

Chciałbym również zauważyć, że w ostatnich latach badania 

nastrojów gospodarczych na poziomie regionów cieszą się dużym 

zainteresowaniem ze względu na to, że takie projekty finansuje Europejski 

Fundusz Społeczny. Znam takie badania dla województwa małopolskiego, 

podlaskiego i zachodniopomorskiego; chyba w tej chwili są również 
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prowadzone dla województwa mazowieckiego. Niestety, zazwyczaj badania 

te kończą się z chwilą zakończenia okresu finansowania; są to najczęściej 

projekty 2-letnie lub 2,5-roczne. Jak wiemy, akurat w tego typu badaniach 

ciągłość jest konieczna, bowiem szeregi składające się z kilkunastu 

obserwacji nie dają możliwości formułowania ciekawych wniosków 

dotyczących koniunktury regionalnej, a tym bardziej  podejmowania 

decyzji. 

Na zakończenie powiem coś też w formie anegdoty. Zdarzają się takie 

sytuacje, że dzwoni prezes firmy i mówi, że on się nie zgadza z naszymi 

wynikami, że u niego w firmie sytuacja jest bardzo dobra, a akurat my 

pokazaliśmy, że nastroje i barometr nastrojów sa negatywne. Oczywiście 

tłumaczenia, że to dzięki dobrej sytuacji w jego firmie ten barometr może 

jest troszkę wyższy, niż byłby, gdyby sytuacja w jego firmie również była 

niedobra, niewiele dają. Najczęściej współpraca w takim wypadku kończy 

się. Na poziomie regionu często mamy problemy ze znalezieniem 

respondentów dla naszych badań. Bardzo dziękuję za uwagę. 

 

Józef Garczarczyk 

Pozwolą Państwo, że rozpocznę od gratulacji. Chciałbym gorąco 

pogratulować Instytutowi tych 40 lat; młodzi są, chociaż 40 lat minęło. 

Również chcę pogratulować obecnej dyrektorce Instytutu, Elżbiecie 

Adamowicz. Proszę Państwa, zespół którym kieruję, nie ma takiego święta. 

Badaniem koniunktury, a ściślej mówiąc stosowaniem testu koniunktury, 

zajmujemy się już trzydziesty trzeci rok, od 1980 roku, czyli najdłużej 

z grona, które tutaj się zebrało. Przygotowałem szczegółowe zestawienie 

badań, które prezentuję w tabeli 1. 

Jak do tego trafiłem? Kilka refleksji osobistych. W 1966 r. 

ukończyłem studia. W 1967 r. rozpocząłem pracę w ówczesnej Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. W 1972 lub 1973 r. uczelnia wysłała 

mnie do Pragi, do Vyskumneho Ustavu Obhodu. Był to, tłumacząc to 

na polski, Instytut Handlu Wewnętrznego. I tam proszę Państwa po raz 

pierwszy zetknąłem się z testem koniunktury. VUO na początku lat 70-tych 

zajmował się testem koniunktury i już prowadził badania, których metodykę 

przejęli z Instytutu Badań Gospodarczych Ifo w Monachium. Z literatury 

wynika, że w obozie „państw demokracji ludowej” pierwszym krajem, który 

stosował test koniunktury, była Jugosławia, Instytut w Belgradzie, od roku 

1963. Po powrocie z Pragi namówiłem ówczesnego kierownika Zakładu 

Ekonomiki Konsumpcji i Analizy Rynku,  późniejszego ministra ds. cen, 
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profesora Zdzisława Krasińskiego, by do badania rynku, czym wówczas 

Zakład się zajmował, wykorzystać test koniunktury. Znaleźliśmy sponsora – 

jakbyśmy dzisiaj nazwali – a wówczas zleceniodawcę, który sfinansował te 

badania. Były one fragmentem szerszych badań ankietowych na temat 

popytu na meble. Pierwsze pilotażowe badanie z wykorzystaniem testu 

koniunktury przeprowadzono w roku 1980. Badania,  powtarzane co pół 

roku, obejmowały cały przemysł meblarski; wówczas było to 46 fabryk. 

Równocześnie do badania wytypowano panel sklepów meblowych; łącznie 

około 600 sklepów  w Polsce. Badania były prowadzone w tym samym 

cyklu. Ich efektem były opracowania dotyczące sytuacji na rynku 

meblarskim, przede wszystkim  do użytku służbowego. Przywiozłem jedno 

z nich do pokazania Państwu, to jest numer trzeci pt. „Informacja o sytuacji 

na rynku meblarskim” z 1981 roku. Rynek meblarski był pierwszym, który 

rozpoczęliśmy badać testem koniunktury. 

Badania kontynuowaliśmy przez 7 lat, w okresie 1980-86. 

Pamiętajmy,  lata 80-te to okres, kiedy niczego nie było w tych sklepach – 

kolejki, namioty rozbite przed sklepami meblowymi, zapisy na listach itd. 

Można postawić pytanie – po co w tych latach 80-tych my, podobnie jak 

niektórzy inni, robili badania koniunktury? Można powiedzieć, iż ideą 

przyświecającą badaniom było pokazywanie, jak głębokie są te braki, nie 

tylko w meblach, ale i innych asortymentach. Wiem, że dla większości 

osób, zajmujących się koniunkturą, jestem kojarzony z rynkiem 

finansowym. Ale zanim doszliśmy do rynku finansowego, to musiała 

zaistnieć obecna rzeczywistość, musiał powstać rynek finansowy. 

Po meblach zajmowaliśmy się rynkiem rolno-spożywczym i przetwórstwem 

rolno-spożywczym. Co kwartał wydawaliśmy opracowania pt. „Informacja 

o sytuacji na rynku żywnościowym”. Oczywiście zlecenie na badania było 

z przemysłu przetwórczego. Kiedy mój szef został ministrem, wyniki testu 

koniunktury służyły, między innymi, do reformy cen żywności. Z tym 

właśnie wiąże się pewna anegdota. Kiedy szef na jedną z komisji 

sejmowych poszedł z opracowaniem i powiedział: „To będzie tak a tak”, 

zapytano go: „A skąd jest pan taki cudotwórca?” Wyciągnął wówczas nasze 

dane i rzekł: „Tak wynika z testu koniunktury”. 



 

 

Tabela 1. Główne instytucje prowadzące badania metodą testu koniunktury w Polsce w latach 1980-2012 (według badanych sektorów) 

Lp. 
Instytucja 

prowadząca badania 
Przemysł Budownictwo Handel 

Usługi 

niefinansowe 
Usługi finansowe Rolnictwo 

Badania 

regionalne 

Konsumenci 

(gospodarstwa 

domowe) 

1 

Uniwersytet Ekonomiczny  

w Poznaniu  

(dawniej Akademia  
Ekonomiczna)  

Katedra Badań 

Marketingowych1  

- przemysł meblarski  

(1980-1986)  

- przetwórstwo 
rolno-spożywcze 

(1983-1985)  

- działalność 

budowlano- 
-montażowa  

(1992-1995)a  

- rynek meblowy  
(1980-1986) 

- rynek artykułów 

żywnościowych 
(1982-1985)  

- biura 

turystyczne, 

hotele, domy  
wczasowe  

(1986-1991)b  

- banki  

od 1992a  
- ubezpieczenia  

od 1993a  

- giełdy  

rolno-spożywcze 
(1994-2001)  

- - 

2 

Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie  

Instytut Rozwoju 

Gospodarczego  

- przemysł  

przetwórczy  

od 1986  

- działalność 
budowlano- 

-montażowa  

od 1993  

- handel 

detaliczny 

od 1993  

- - banki 

od 1998  

- indywidualne  
gospodarstwa  

rolne  

(1992-2000)  

- 
- gospodarstwa  

domowe  

od 1990  

3 
Główny Urząd Statystyczny  
w Warszawie  

- przemysł  
przetwórczy  

od 19922 

- działalność  

budowlano- 

-montażowa  
od 19932 

- handel 
detaliczny 

od 19933 

-  handel hurtowy  
od 2011  

- usługi  
niefinansowe  

od 2003  

- usługi finansowe  
od 2003  

- indywidualne  

gospodarstwa  
rolne  

(1996-2000)  

od 2012  

- firmy w 
województwach  

od 2011 

- gospodarstwa  
domowe  

od 1997  

4 
Narodowy Bank Polski, 

Warszawa 
- przemysł, budownictwo, handel, usługi niefinansowe, od 1995  - - - - 

5 

Uniwersytet Ekonomiczny  

w Poznaniu  

(dawniej Akademia  
Ekonomiczna)  

Katedra Mikroekonomii  

- przemysł  
przetwórczy  

(1984-1991) 

- działalność 
eksportowa  

(1995-1996) 

- przemysł meblarski, 
spożywczy,  

tekstylno-odzieżowy 

(1994-1996)  

- działalność 

budowlano- 

-montażowa 
(1984-1991)  

- - - - - - 

6 
Instytut Badań  
Nad Gospodarką Rynkową, 

Warszawa 

- przemysł, budownictwo, handel, usługi niefinansowe, banki, od 2001  - - - 

7 

Wyższa Szkoła Zarządzania  

i Administracji  

w Zamościu  

- - - - - - 

- firmy w 
województwie 

lubelskim  

od 2001  

- gospodarstwa  
domowe  

w województwie 

lubelskim  

od 2001  

8 
TNS Polska  

(dawniej Pentor), 
- - - - - banki 

od 19934 
- - - gospodarstwa  

domowe  



 

 

Warszawa  - ubezpieczenia  
(1999-2007)5 

(1992-2012)  

9 

IPSOS  

(dawniej Demoskop), 

Warszawa 

- - - - - - - 
- gospodarstwa  

domowe  

od 1991  

Uwagi: 
1
 – zespół pod kierunkiem Józefa Garczarczyka:  w latach 1980-1991 Zakład Konsumpcji i Analizy Rynku, w latach 1991-1995 – 

Katedra Badań Rynku i Usług, zaś w latach 1996-2012 Katedra Badań Marketingowych; 
a
 – w latach 1992-1995 wspólnie z Zakładem Badań 

Marketingowych INFOMARKT w Poznaniu; 
b
 – wspólnie z Instytutem Turystyki z Warszawy; 

2
 – w latach 1992–1993 wspólnie z Katedrą 

Mikroekonomii AE Poznań; 
3
 – w latach 1993-1994 wspólnie z Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji z Warszawy; 

4
 – wspólnie ze 

Związkiem Banków Polskich; 
5
 – wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń. 

Źródło:  opracowanie własne J. Garczarczyka. 
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Kolejnym badanym przez nas rynkiem był rynek turystyczny. To były 

lata 1986-1991, powstawała nowa rzeczywistość. W tej nowej 

rzeczywistości zajęliśmy się badaniami rynku finansowego, które 

prowadzimy do dzisiaj, już od 20 lat. Dorobek badawczy obejmuje 

osiemdziesiąt kilka badań cokwartalnych na rynku bankowym i na rynku 

ubezpieczeniowym. Podobnie jak koledzy, wielokrotnie  spotykaliśmy się 

z niewiarą w uzyskiwane wyniki, pytano nas, czy to jest prawda. W tej 

nowej rzeczywistości na rynku finansowym powstała giełda warszawska. 

I muszę Państwu powiedzieć, że giełda przeszkadzała nam w badaniu. 

Bowiem co któraś instytucja finansowa wchodziła na giełdę, to nakładano 

szlaban na badania. Prezesi banków, podobnie jak później prezesi zakładów 

ubezpieczeniowych, mówili: „nie wolno nam uczestniczyć w badaniach, 

bo giełda ma swój regulamin, który na to nie pozwala”. Należało uzgadniać 

z kolejnymi prezesami, giełdy oczywiście, zgodę na udział instytucji 

giełdowych w badaniach. Wyjaśnialiśmy, iż  nie pytamy o konkretne liczby, 

tylko o dynamikę zmian. Interesuje nas tylko co wzrosło, co spadło i tak 

dalej. Takie mam wspomnienia z tego okresu. Nie mówię o zjazdach  

międzynarodowych, gdyż o tym mówiono wcześniej. Dziękuję bardzo. 

 

Elżbieta Adamowicz 

Pozwolą Państwo, że też podzielę się osobistymi refleksjami 

towarzyszącymi mojemu udziałowi w badaniach koniunktury. Współpracę 

z Instytutem Rozwoju Gospodarczego rozpoczęłam na zaproszenie 

prof. Eugeniusza Gorzelaka, wieloletniego dyrektora Instytutu. Profesor 

bardzo chciał być dzisiaj z nami. Niestety nie było to możliwe. Nie mogąc 

uczestniczyć w konferencji, osobiście przesyła wszystkim jej uczestnikom 

serdeczne pozdrowienia. Profesor Gorzelak zaproponował mi 

zaprojektowanie badania koniunktury w budownictwie. To był przełom lat 

1991 i 1992. Do zespołu instytutowego dołączyłam więc w połowie jego 

historii. Po 23 latach funkcjonowania Instytutu, w momencie, kiedy właśnie 

dzięki aktywności profesora Eugeniusza Gorzelaka badania koniunktury 

były rozszerzane na kolejne sektory gospodarki.  

 Do współpracy w badaniu koniunktury w budownictwie zaprosiłam 

prof. Marię Podgórską. Badania rozpoczęto w IV kwartale 1993 roku. 

Kolejnym wydarzeniem, wiążącym mnie z badaniami koniunktury był 

wyjazd państwa Bieciów do Nowego Jorku. Pani profesor Maria 

Drozdowicz-Bieć kierowała badaniami koniunktury w przemyśle. Powstał 

problem, kto ją zastąpi. Nieopatrznie wyraziłam na to zgodę. Od maja 1996 
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roku, najpierw we współpracy z panią Profesor, która wprowadzała mnie 

w tajniki badań w przemyśle, później samodzielnie, prowadzę te badania. 

Mają one inną specyfikę niż badania w budownictwie, inna jest ankieta, ale 

najważniejsza różnica to miesięczna częstotliwość badania. Stałam się  

wyrobnikiem, który co miesiąc musi szybko napisać raport z badania, by 

aktualne wyniki przekazać odbiorcom. W krótkim czasie okazało się, że nie 

jestem w stanie równolegle łączyć obu badań, budownictwa i przemysłu, 

więc zrezygnowałam z udziału w projekcie budowlanym. Z czasem, czując 

że nie daję rady, doprosiłam do współpracy w badaniu przemysłu 

dra Konrada Walczyka. Od 2008 roku prowadzimy ten projekt wspólnie.  

Profesor Gorzelak namawiał mnie na bliższe związki z Instytutem, 

co zbiegło się w czasie z propozycją dziekana Kolegium Analiz 

Ekonomicznych, profesora Janusza  Beksiaka, żeby objąć funkcję dyrektora 

Instytutu. Zgodziłam się i od września 1996 roku kieruję Instytutem, 

co przynosi mi wiele powodów do satysfakcji, ale także zapewnia ciągły ból 

głowy związany z zapewnianiem ciągłości tych badań. Moi przedmowcy 

wskazywali, jak ogromne znaczenie ma zapewnienie ciągłości szeregów 

danych gromadzonych w badaniach koniunktury. 

Pierwszą konferencją CIRET, w której uczestniczyłam, była 

konferencja w Singapurze. Tam poznałam kolegów z Poznania. W Tajpej 

poznałam kolegów z Wrocławia, w Rzymie kolegów z NBP. Konferencje 

CIRET są organizowane co dwa lata. Uczestnicząc w nich, poznawałam 

środowisko badaczy koniunktury z całego świata i z Polski. Pomyślałam: 

„czy trzeba jechać do Singapuru, żeby poznać kolegów z Poznania?”.  

Instytut podjął działania integrujące środowisko badaczy koniunktury 

w Polsce. Zaproponowaliśmy, by niezależnie od spotkań na konferencjach 

CIRET spotykać się także w Polsce. Koledzy podjęli tę ideę i od pewnego 

czasu regularnie spotykamy się zarówno na międzynarodowych 

konferencjach organizowanych przez CIRET, jak i na konferencjach, które 

organizowane są w Polsce. Trud organizowania konferencji krajowych 

podjęli z nami koledzy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

i Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zamościu. Dzięki temu 

spotykamy się praktycznie co roku, co sprzyja wymianie doświadczeń, 

doskonaleniu metod badania koniunktury i poszerzaniu zakresu badań. 

Zwiększa także zainteresowanie wynikami naszych badań. 

Obowiązki dyrektora Instytutu różnią się od obowiązków i wyzwań, 

jakie napotyka na swojej drodze badacz. Główne problemy, które pojawiły 

się przede mną jako dyrektorem, to wspomniany problem zapewnienia 
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ciągłości badań, wykorzystywanie wyników do analiz i prognoz 

gospodarczych, powiększanie grona ich użytkowników, a także 

utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami badawczymi i umacnianie 

pozycji Instytutu na arenie międzynarodowej. Problem zapewniania 

ciągłości rozumiem dwojako. Jest to przede wszystkich problem rozwijania 

zespołu badawczego, włączania do badań młodych pracowników, 

studentów, którzy w przyszłości przejmą odpowiedzialność za ich dalszy 

rozwój. Jest to możliwe dzięki współpracy, jaką mamy w Kolegium Analiz 

Ekonomicznych. Silne wsparcie ze strony kolegów z Instytutu Ekonometrii 

i z Instytutu Statystyki i Demografii, pozwala na doskonalenie, ale także 

projektowanie narzędzi czy metod analizy danych gromadzonych 

w badaniach koniunktury. Są to dane o charakterze jakościowym. Nie 

wszystkie narzędzia stosowane  w analizach danych ilościowych można 

wykorzystać do analiz z wykorzystaniem  danych jakościowych. Z tego 

powodu ta współpraca umożliwia poszerzenie zakresu wykorzystania 

danych jakościowych w analizach ekonomicznych. W efekcie zarówno 

zwiększają się możliwości poznania przebiegu procesów gospodarczych, jak 

i zwiększania użyteczności danych gromadzonych w badaniach 

koniunktury. Wielki nacisk kładziemy na wykazywanie wiarygodności 

danych jakościowych w opisywaniu przebiegu procesów gospodarczych, 

powiększanie możliwych zastosowań oraz poszerzanie grona 

użytkowników. Wsparcie  w pracach badawczych uzyskujemy także 

ze strony kolegów z innych jednostek uczelni. Od wielu lat współpracujemy 

z Katedrą Ekonomii II z Kolegium Gospodarki Światowej, ale także  

kolegami z różnych ośrodków badawczych z różnych jednostek Szkoły 

Głównej Handlowej, uniwersytetów ekonomicznych i nie tylko 

ekonomicznych z całej Polski. 

Innym problemem jest zapewnienie ciągłości finansowania badań 

i wydłużania szeregów czasowych. W tej chwili mamy już zupełnie 

przyzwoite długości tych szeregów. Ich unikatową cechą jest fakt, 

iż dokumentują przebieg procesu transformacji polskiej gospodarki. 

Bezpieczeństwo finansowe tych badań jest wielkim problemem dyrektora. 

Każde przerwanie ciągłości badań powoduje, że użyteczność 

dotychczasowych szeregów czasowych maleje. Najbardziej dramatyczny 

moment przeżyłam w chwili objęcia funkcji dyrektora, tj. w 1996 roku. 

Okazało się, iż mimo usilnych starań mojego poprzednika o finansowanie 

badań w ramach specjalnego projektu badawczego (tzw. SPUB), zakończyły 

się one niepowodzeniem. Tylko dzięki wsparciu ówczesnego Ministra 
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesora Aleksandra Łuczaka, który podjął 

decyzję o zwiększeniu dotacji na badania statutowe dla Kolegium 

z przeznaczeniem jej na finansowanie badań koniunktury, udało się uniknąć 

przerwania badań. Na szczęście w trudnych sytuacjach znajdujemy 

zrozumienie i wsparcie we władzach zarówno Szkoły Głównej Handlowej 

jak i Kolegium Analiz Ekonomicznych. Na przestrzeni całej historii 

Kolegium, począwszy od pierwszego dziekana, prof. Janusza Beksiaka, 

po obecnie sprawującą tę funkcję, dziekan Joannę Plebaniak, władze 

udzielały nam silnego wsparcia, podobnie jak kolejni rektorzy Szkoły 

Głównej Handlowej, za co chciałabym serdecznie podziękować.  

 Poszukujemy także partnerów strategicznych w biznesie. Wieloletnim 

partnerem Instytutu jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, z którą 

wspólnie prowadzimy badanie na rynku consumer finance. Mam nadzieję, 

iż obie strony wynoszą z tej współpracy określone korzyści. Szukamy także 

sponsorów wśród różnych instytucji. Myślę, że nie poczytacie mi Państwo 

tego za złe, jeśli – korzystając z okazji – podziękuję Fundacji BRE Banku, 

która wielokrotne udzielała wsparcia wielu naszym projektom.  

Dokładamy także starań, aby wyniki badań przekazywać wszystkim 

zainteresowanym przebiegiem procesów gospodarczych: badaczom, 

studentom, analitykom, politykom gospodarczym, działaczom 

samorządowym, jednostkom i instytucjom administracyjnym. 

Wykorzystujemy aktualne wyniki badań w dydaktyce, by umożliwić 

studentom poznanie realnych procesów gospodarczych i przygotować ich 

do analizowania przebiegu tych procesów. Przygotowaliśmy swego czasu 

ścieżkę studiowania „Koniunktura gospodarcza”. Zachęcamy 

do wykorzystywania danych przez pracowników nauki, zwłaszcza młodych, 

w ich pracach związanych z rozwojem kariery naukowej. Patrząc na salę, 

widzę wiele osób, które wykorzystywały te dane w pracach magisterskich, 

doktorskich czy habilitacyjnych. Wydaje się, iż ta współpraca przynosi 

korzyści obu stronom: młodzi badacze poznają rzeczywisty przebieg 

procesów gospodarczych, z kolei ich badania pomagają doskonalić nasze 

narzędzia i metody badawcze, poszerzając programy badań. Prowadzimy 

szeroko zakrojoną działalność publikacyjną i popularyzatorską. 

Przekazujemy raporty z badań jednostkom rządowym i administracyjnym, 

ale także prezentujemy je przedstawicielom mediów, które 

rozpowszechniają uzyskiwane przez nas informacje o stanie gospodarki 

polskiej.  
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Z perspektywy prawie dwudziestu lat, mogę powiedzieć, iż mam 

wiele powodów do satysfakcji z udziału w badaniach koniunktury. 

To przede wszystkim wyjątkowa możliwość śledzenia na bieżąco dynamiki 

zmian aktywności gospodarczej w kraju, ale także możliwość współpracy 

z młodą kadrą naukową i obserwacji jej rozwoju. Dzięki tym młodym 

pasjonatom, włączającym się do badań na różnych etapach ich kariery 

akademickiej, udało się zbudować w Kolegium silny zespół badawczy 

o uznanej pozycji zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. 

Ważnym momentem było powierzenie Instytutowi organizacji 

27 konferencji CIRET w 2004 roku. Było ono wyrazem uznania dla 

Instytutu, a sukces konferencji umocnił jego pozycję na arenie 

międzynarodowej. Poprzez aktywność na forum CIRET utrzymujemy 

kontakty z najważniejszymi  instytutami i ośrodkami badania koniunktury 

w Europie i na świecie. 



 

 

 

 



 

Perspektywy rozwoju gospodarki w Polsce i Europie 
dyskusja z udziałem ekspertów: 

 

mgr Aleksandra Łaszka, Forum Obywatelskiego Rozwoju 

dr Ernesta Pytlarczyka, BRE Bank 

dr Bohdana Wyżnikiewicza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego, Szkoła Główna Handlowa i Narodowy 

Bank Polski 

 

Uczestnicy panelu zostali poproszeni o zastanowienie się nad 

zagadnieniami, które, jak się wydaje, są istotne z punktu widzenia 

przyszłego rozwoju gospodarczego Polski i krajów Unii Europejskiej. 

Zagadnienia te sformułowano następująco: 

1. Jakie będą w najbliższych latach główne motory wzrostu polskiej 

gospodarki? Czy inwestycje publiczne wspomagane środkami unijnymi, 

kurs złotego i eksport, będą odgrywały podobnie jak w latach 

poprzednich rolę stymulatora wzrostu gospodarczego? 

2. Jakie są perspektywy dla gospodarek UE? Czy regulacje wprowadzane 

w UE (nowe uprawnienia EBC, zacieśnienie nadzoru finansowego nad 

bankami, pakiety oszczędnościowe w krajach południa Europy), zwiększą 

stabilność gospodarek europejskich?  

3. Czy możemy spodziewać się trzeciej fali kryzysu światowego w postaci 

niekontrolowanego wzrostu inflacji w efekcie nadmiernego zadłużenia 

i wprowadzonych w niektórych gospodarkach pakietów stymulacyjnych? 

Dyskusję poprzedziło wprowadzenie prof. Andrzeja Sławińskiego, 

który zaprezentował opinie Instytutu Ekonomicznego NBP (poniższe rysunki 

to wybrane slajdy prezentacji prof. Sławińskiego). 

 

Andrzej Sławiński 

Materiał przygotowany przez moich młodszych kolegów z Instytutu 

Ekonomicznego NBP proszę traktować jako punkt odniesienia do dalszej 

dyskusji. 

Jak widać, jeśli chodzi o polską gospodarkę, to w najbliższych latach 

przewidujemy kontynuację spowolnienia wzrostu gospodarczego i będące 

tego konsekwencją pogłębianie się luki popytowej. Wprawdzie udział 

spożycia w tworzeniu PKB w 2013 r. wzrośnie, ale decydujący będzie 

udział eksportu netto, którego rola będzie maleć dopiero od 2014 r. 

Spodziewamy się, że tempo wzrostu inwestycji będzie ujemne głównie 

za sprawą zmniejszenia nakładów na inwestycje publiczne. Inwestycje 

prywatne również przez jak czas będą wykazywały ujemne tempo wzrostu.   
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Wskaźniki koniunktury publikowane przez różne ośrodki, w tym IRG, 

wskazują na podobne tendencje. Wzrostowi gospodarczemu powinien 

pomagać kurs złotego, który od dłuższego czasu utrzymuje się poniżej 

poziomu równowagi, co sprzyja podtrzymywaniu wzrostu gospodarczego. 

Jednak koniunktura na świecie jest taka, jaka jest. Niepewność dotycząca 

perspektyw wzrostu w gospodarce światowej, w tym zwłaszcza w strefie 

euro, jest czynnikiem, który sprawia, że inwestycje nadal maleją. Problem 

polega na tym, że przedsiębiorstwa przestały oczekiwać, że obecna recesja 

w strefie euro będzie równie krótka jak ta w 2009 roku. Wszystko wskazuje 

na to, że przedsiębiorstwa zaczynają się obawiać, iż wprawdzie obecna 

recesja będzie płytsza, ale będzie dłuższa i nie należy liczyć na równie silne 

ożywienie jak w latach 2010-2011. Z punktu widzenia przedsiębiorstw 

nadal rośnie wartość opcji czekania i wstrzymywania się z podejmowaniem 

inwestycji. 

 

 
 

Nutkę optymizmu niesie z sobą struktura oczekiwań przedsiębiorstw, 

ponieważ rośnie odsetek przedsiębiorstw, które mówią, że sytuacja jest 

trudna, ale oczekują poprawy. Wynika to zapewne z tego względu, że coraz 

bardziej prawdopodobne jest to, iż recesja w strefie euro wprawdzie 

przedłuży się wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, ale będzie stosunkowo 

płytka. 
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Jeśli chodzi o rynek pracy, to nadal na szczęście jest tak, 

że przedsiębiorstwa raczej płacą mniej niż zwalniają pracowników, 

co umożliwił wzrost udziału tych składników płac, które zmieniają się wraz 

ze zmianą sytuacji przedsiębiorstw. To, co jest niepokojące natomiast, to 

zmniejszanie się oszczędności gospodarstw domowych. Wcześniej 

gospodarstwa domowe zużywały część swych oszczędności, by 

stabilizować konsumpcję. Teraz już tej „poduszki” po prostu nie mają, 

ponieważ nie mogą wykorzystywać w tym celu oszczędności, które 

utrzymują w OFE. 

 
Jakie są perspektywy dla gospodarek Unii Europejskiej? Niestety, 

delewarowanie, jak nazywa się teraz brzydko proces oddłużania się 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, potrwa w Europie jeszcze 

stosunkowo długo, co oznacza, że gospodarka ma przed sobą stosunkowo 

długi jeszcze okres względnej stagnacji gospodarczej. Przyczyną kryzysu 

bankowego i wywołanej nim recesji było nadmierne, szybko rosnące 

zadłużenie sektora prywatnego. Problemem Europy jest także niskie i coraz 

słabsze tempo wzrostu wydajności, co wynika z czynników strukturalnych. 

Także demografia zacznie wkrótce wpływać niekorzystnie na tempo 

wzrostu gospodarek europejskich. 

Wprawdzie reformy strukturalne są podejmowane w różnych krajach 

europejskich, ale ten proces od lat nie jest skoordynowany. Paul de Grauwe 
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nazywa to zjawisko trwającym przez cały czas, oddziałującym niekorzystnie 

na Europę asymetrycznym szokiem. To ma się obecnie zmienić, ale dopiero 

czas pokaże, czy tak się stanie. 

 
 

Czy możemy się spodziewać trzeciej fazy kryzysu? Trudno to ocenić. 

Na razie wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o Europę, to czeka nas 

raczej okres stagnacji i wolnego wzrostu, nie zaś recesji. Problem polega 

między innymi na tym, że w kilku krajach strefy euro gospodarstwa 

domowe i przedsiębiorstwa dość długo jeszcze będą dokonywały spłat 

kredytów netto. W takiej sytuacji gromadzący się w bankach relatywny 

nadmiar oszczędności musi być pożyczony i wydany, by mógł być 

podtrzymany popyt krajowy. 

W Japonii oszczędności będące efektem spłaty netto kredytów przez 

gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, były pożyczane i wydawane 

przez rząd. Koniunkturę podtrzymywano, ale kosztem rosnącego długu 

publicznego. Europejczycy nie chcą pójść tą drogą, ponieważ nie chcą mieć 

tak niekorzystnej jak Japonia relacji długu publicznego do PKB. W takiej 

sytuacji sektor eksportowy musiałby, na przykład w Hiszpanii, pożyczać 

i wydawać gromadzący się w bankach nadmiar oszczędności. Powstaje 
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jednak pytanie, czy sektor eksportowy w Hiszpanii jest dostatecznie duży, 

by tak się stało. 
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Gdy wyczerpały się możliwości stymulowania gospodarki 

europejskiej przy użyciu polityki fiskalnej, za ostatnią deską ratunku uznano 

tzw. luzowanie ilościowe. Mówi się o nim „drukowanie pieniędzy” przez 

bank centralny, ale tak naprawdę podaż pieniądza nie rośnie. Podaż 

pieniądza tworzą depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 

w bankach. Podaż pieniądza jest wynikiem akcji kredytowej banków 

komercyjnych. Problem polega natomiast na tym, że banki komercyjne boją 

się udzielać kredytów. Obawiają się, ponieważ mają w aktywach wciąż 

wiele papierów wartościowych, których cena może spaść, co przyniosłoby 

bankom straty kapitałowe. Mówiąc w największym uproszeniu, ilościowe 

luzowanie polityki pieniężnej polega na tym, że banki centralne, w tym 

przypadku ECB, kupują papiery wartościowe od banków komercyjnych, 

dając im w zamian płynne rezerwy (bowiem je właśnie, a nie pieniądz, 

emitują banki centralne). Płynne rezerwy mają to do siebie, że ich rynkowa 

wartość jest stała. Banki komercyjne mniej obawiają się tego, że poniosą 

straty, co ma zachęcać je do zwiększania akcji kredytowej. Stąd nadzieja, 

że może będą więcej pożyczały, choć w trakcie recesji sam popyt na kredyt 

jest mizerny. 

Jeśli chodzi o odpowiedź na ostatnie pytanie, to raczej grozi światu 

długotrwała stagnacja niż jakaś głęboka recesja. Nie grozi nam na razie 

także wysoka inflacja, ponieważ żeby inflacja wzrosła, musiałyby wzrosnąć 

wydatki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, na co trudno liczyć 
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w warunkach stagnacji gospodarczej. Na razie zatem wysokiej inflacji nic 

nie zapowiada, o czym świadczą trwale zakotwiczone na niskim poziomie 

oczekiwania inflacyjne. By pojawiła się wysoka inflacja, musiałoby załamać 

się zaufanie do pieniądza. Taka bowiem była w przeszłości główna 

przyczyna wszystkich hiperinflacji. Dzisiaj trudno jest jednak wyobrazić 

sobie taką sytuację, żeby nagle załamało się w krajach wysoko rozwiniętych 

zaufanie do pieniądza, załamał się popyt na pieniądz i nastąpił okres bardzo 

silnego wzrostu cen. 

 

Aleksander Łaszek 

Tak, jak profesor Sławiński powiedział, rzeczywiście w Europie 

realnym niebezpieczeństwem jest okres stagnacji. Na co zwróciłbym uwagę, 

to nie tylko na sam proces delewarowania, ale także na zbyt słabe bodźce 

do restrukturyzacji gospodarki europejskiej. W warunkach niskich stóp 

procentowych przedsiębiorstwa nierentowne są wciąż w stanie obsługiwać 

zaciągnięte kredyty, co przekłada się na zaniżoną liczbę upadłości, hamując 

przepływ zasobów do bardziej wydajnych firm i sektorów gospodarki. 

To dobrze było widać na sektorze motoryzacyjnym. Od początku kryzysu 

w Europie zamknięto tylko dwie fabryki samochodów (stan chyba jeszcze 

z czerwca 2012 r.) pomimo olbrzymiej nadprodukcji, pomimo tego że przed 

kryzysem rejestrowano w strefie euro ponad 11 milionów samochodów 

osobowych. Po kryzysie ta liczba spadła do mniej więcej 9-9,5 miliona. 

Rządy starały się, jak mogły, podtrzymywać popyt sztucznie np. przez różne 

programy dopłat, co tylko utrzymało nierentowne zakłady, które de facto 

powinny upaść. Ten scenariusz znamy z Japonii. Takie podtrzymywanie 

popytu kończyło się niższym wzrostem produktywności. I tego najbardziej 

bym się teraz obawiał w Europie. To samo dotyczy też innych sektorów; 

wystarczy spojrzeć chociażby na powolne zmniejszenie mocy 

produkcyjnych budownictwa w Hiszpanii, gdzie bum budowlany był 

olbrzymi. Ten proces przebiegał dużo wolniej niż np. w Irlandii czy krajach 

bałtyckich. Oczywiście są to małe, otwarte gospodarki, którym łatwiej się 

jest dostosować. Widać niemniej, że kraje, które szybko zrestrukturyzowały 

swoje nadmiernie rozrośnięte w bumie sektory, powoli wracają na ścieżkę 

wzrostu. Irlandia i kraje bałtyckie mają szanse, żeby wrócić 

do przedkryzysowego poziomu PKB w tym roku albo w przyszłym. 

Natomiast w przypadku Hiszpanii i Portugalii – w perspektywie 

najbliższych trzech, czterech lat – żadna instytucja nie prognozuje, by udało 

im się osiągnąć poziom przedkryzysowy. 

W przypadku Polski też zwracałbym bardziej uwagę na czynniki 

długofalowe. Wczoraj było dużo mowy o demografii, tyle tylko, 
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że demografia czy relatywnie niski odsetek liczby osób pracujących 

w gospodarce odpowiadają za jakieś 15-20 % luki w poziomie PKB między 

Polską a UE. Za pozostałe 80 % luki odpowiadają, mniej więcej po równo, 

niska produktywność i wyposażenie gospodarki w kapitał. Niska 

produktywność i wysokie koszty inwestycji sprawiają, że Polska przyciąga 

względnie mało oszczędności zagranicznych w postaci foreign direct 

investment. Równocześnie samym Polakom nie opłaca się oszczędzać 

i inwestować. W efekcie na tle regionu Polska wyróżnia się systematycznie 

niską stopą oszczędności i systematycznie niską stopą inwestycji. 

To odpowiada prawie połowie luki między Polską a UE. I w tym obszarze 

na razie nic się nie zmienia. Co więcej, obserwujemy pewne pogorszenie. 

Jeśli chodzi o produktywność, większość instytucji zakłada, 

że głównym motorem konwergencji będzie wzrost produktywności 

w Polsce. Tyle tylko, że im bardziej zbliżamy się do krajów 

wysokorozwiniętych, tym większe znaczenie mają otoczenie instytucjonalne 

i najróżniejsze regulacje. Polska cały czas ma przeregulowane upstream 

sectors, tzn. przemysły sieciowe, energetykę, zawody regulowane. 

We wszystkich tych obszarach istotnie odstajemy, a postęp w usuwaniu 

szkodliwych regulacji jest znikomy. A trzeba mieć świadomość, że wraz 

ze zmniejszaniem się dystansu dzielącego nas od krajów wysoko 

rozwiniętych negatywny wpływ regulacji będzie coraz bardziej ciążyć 

na wzroście naszej produktywności. 

 

Ernest Pytlarczyk 

Rozumiem, że pytanie jest o główne motory rozwoju polskiej 

gospodarki w najbliższych latach. Ja – ze względu na skrzywienie 

zawodowe – znacznie skróciłbym horyzont analizy, a pytanie odwróciłbym: 

co nam będzie ciążyć, jeżeli chodzi o rozwój, bowiem uważam, że polska 

gospodarka jest na najlepszej drodze, by wpaść w recesję w 2013 r. 

Dlaczego? Kolega wspomniał o rekordowo niskiej stopie oszczędności. 

Właściwie my zdesynchronizowaliśmy się z krajami regionu. Nawet 

na Węgrzech od 2009 roku stopa oszczędności wzrosła solidnie powyżej 

7 %. My mamy teraz ujemną. Jak prof. Sławiński wskazał, realny dochód 

w Polsce spada. W tej sytuacji gospodarstwa domowe muszą konsumować 

z dochodu bieżącego. Odpowiedź na to pytanie jest więc bardzo prosta. 

Mamy kontrakcję konsumpcji, której doświadczyliśmy praktycznie w III 

kwartale 2012 r. To zjawisko nowe, jak widać absolutnie nieakceptowane 

przez większość ekonomistów. Dlatego ta recesja tak mocno nas zaskoczy. 

Bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z mechaniki tych procesów 

gospodarczych, które teraz następują. To nie jest tak, że Polacy są nacją 
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konsumentów i jest to dane nam raz na zawsze. Matematykę trudno jest 

oszukać; ujemna stopa oszczędności, konsumpcja z dochodu bieżącego 

i ujemny wzrost dochodu mogą się przełożyć na spadek konsumpcji. Często 

są sugerowane takie rozwiązania, że Polska jedzie na jednym silniku. Tym 

silnikiem jest eksport netto. Prawda jest taka, że można było „jechać” 

na eksporcie. Dziś to ćwiczenie wykonałem. Zaczepiłem w 2009 roku 

w styczniu, w samym dołku poprzedniego kryzysu, eksport w euro z trzech 

krajów regionu, tj. z Węgier, Czech i Polski, i doszedłem do wniosku, 

że dziś eksport wzrósł bardzo podobnie i nie wykazuje żadnych odchyleń. 

Już samo to pokazuje, że to, co robiło różnicę w Polsce, to był popyt 

wewnętrzny. Od 2009 roku każdy z tych krajów, z wyjątkiem Polski, wpadł 

w recesję. My nie wpadliśmy wyłącznie dzięki popytowi wewnętrznemu, 

który był w bardzo umiejętny sposób stymulowany (stymulacja fiskalna, 

absorpcja środków z Unii i konsument, który jeszcze nie został wybity 

z tego bardzo pozytywnego nastroju). To wszystko było splotem zbiegów 

okoliczności, a więc gospodarka nie kręciła się tak szybko jak w krajach 

nadbałtyckich, a te bańki nie były tak oczywiste. 

Obecnie, niestety, ta spuścizna odciska się negatywnym piętnem 

i wchodzimy w nową fazę – spowolnienia popytu wewnętrznego. Problem 

jest taki, iż jeżeli popyt zacznie spowalniać, a wiadomo, iż infrastruktura 

spowalnia i nawet inwestycje prywatne spowalniają, na co prof. Sławiński 

wskazywał, to firmy antycypują trudniejsze otoczenie. Złoty jest 

na poziomach już niewiele powyżej poziomu utraty konkurencyjności. Są to 

bardzo niemiłe zbiegi okoliczności. Spowolnienie popytu wewnętrznego 

wiąże się z tym, że jeżeli chcielibyśmy pobudzić oszczędności, co robi 

np. sektor bankowy, to dalej pociągniemy w dół konsumpcję. Będzie się 

utrzymywało atrakcyjne oprocentowanie depozytów. Oczywiście będzie 

trwała walka o te depozyty. Z drugiej strony, cały czas też będzie toczyła się 

walka o zawężenie tej luki, więc banki będą musiały strukturalnie poprawić 

swoją pozycję finansowania. To wszystko będzie oddziaływało raczej 

w kierunku bilansowania gospodarki, co, oczywiście, w długim okresie 

powinno jej wyjść na dobre. 

Okres przejściowy to jednak okres bardzo niskiego wzrostu. Moja 

prognoza na najbliższe kwartały to jednak recesja, a na najbliższe lata – 

dużo wolniejszy wzrost. Z nacji konsumentów będziemy musieli stać się 

nacją, która dużo więcej oszczędza i bardziej wpasuje się w nowe trendy, 

choćby gospodarek azjatyckich. Mamy bardzo duże ambicje. Tu i teraz 

jesteśmy dostawcami produkcyjnymi dla gospodarki niemieckiej. Nie brzmi 

to może dumnie. Jest to jednak dość efektywna strategia, ale w sytuacji, 

kiedy kraje peryferii strefy euro poprawiają swoją strukturę 
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i konkurencyjność kosztową, będzie oznaczała, że znajdziemy się na dość 

trudnym rynku. Będziemy konkurowali kosztowo. Jeżeli konkurujemy 

kosztowo, to płace w Polsce przez kolejne lata będą bardzo wolno rosły. 

Dodatkowo wystąpi silna presja na umocnienienie złotego, co wiąże się 

z dodrukiem pieniądza w głównych gospodarkach światowych. Ta nowa 

rzeczywistość będzie dużo bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o dyscyplinę 

kosztową i znaczenie konsumpcji w kolejnych latach. Do tego będą musiały 

się dostosować przedsiębiorstwa, co się przełoży na relatywnie niższy 

wzrost, z niższym potencjałem. 

 

Bohdan Wyżnikiewicz 

Proszę Państwa, jestem trochę w trudnej sytuacji, ponieważ moim 

przedmówcą był dwukrotny laureat konkursu NBP na najlepszego 

prognostyka. Nikt do tej pory nie został dwukrotnie laureatem. 

Dr Pytlarczyk raz zajął pierwsze, innym razem drugie miejsce. Konkurs 

NBP trwa zaledwie 3-4 lata. Jestem jednak przeciwnego zdania w sprawie 

recesji w przyszłym roku. Zresztą moje zdanie jest zbieżne z tym, co było 

mówione w czasie poprzednich wystąpień. Nie było to przedmiotem żadnej 

prezentacji, ale ten wątek siłą rzeczy często się przewijał. 

Bardzo wysoko cenię sobie statystyki NBP i zastanowiła mnie 

przyczyna, dlaczego w II kwartale 2012 r. odnotowano nagły spadek 

oszczędności gospodarstw domowych. Trochę żałuję, że nie miałem dosyć 

czasu, aby zbadać ten fakt. Moje podejrzenie jest następujące. Statystyka 

rachunków narodowych obejmuje 5 sektorów instytucjonalnych. Jednym 

z tych sektorów są gospodarstwa domowe. I taki podział miał miejsce 

od początku transformacji, ale zmieniły się regulacje, polegające na tym, 

że do sektora gospodarstw domowych tradycyjnie całe lata 

dziewięćdziesiąte i sporą część kolejnej dekady zaliczane były, 

ze względów praktycznych, przedsiębiorstwa, które nie prowadzą ksiąg 

rachunkowych. Drobni przedsiębiorcy trzymali pieniądze w banku i nie 

odróżniali swoich „prywatnych” pieniędzy od pieniędzy firmowych. 

W pewnym momencie wprowadzono regulacje, polegające na tym, że nie 

można przechowywać pieniędzy niefirmowych na rachunku firmy. 

I te środki, które dotychczas były oszczędnościami gospodarstw domowych, 

przepłynęły do oszczędności przedsiębiorstw. Nie wiem, czy to się odbyło 

skokowo, czy płynnie, ani czy wciąż się jeszcze odbywa, ale myślę, że to 

jest rzecz warta zbadania. Czy rzeczywiście nastąpiła aż taka zmiana 

w oszczędnościach ludności? Powtarzam, nie mam żadnych materialnych 

dowodów; to jest moje przypuszczenie, hipoteza, którą warto by zbadać. 

W jaki sposób ta regulacja została wprowadzona w życie, jak przebiegała jej 



Perspektywy rozwoju gospodarki w Polsce i Europie    255 

 

 

realizacja? Usiłowałem wyjaśnić tę sprawę z prawnikami, ale to nie jest 

takie proste.  

Wracając do pytania o czynniki wzrostu, mniej więcej zgadzam się 

z tym, co zawiera prezentacja przedstawiona przez profesora Sławińskiego. 

Rzeczywiście mamy na pierwszym miejscu eksport netto, w dalszej 

kolejności będziemy mieli prawdopodobnie spożycie gospodarstw 

domowych, czy też spożycie ogółem. Jest natomiast, powiem krótko, 

dramatyczna historia z inwestycjami przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa 

mają pieniądze, o czym można łatwo się przekonać, patrząc na stronę NBP. 

Z wielu powodów – można wymienić całą listę – nie inwestują tych 

pieniędzy. I to jest największe zagrożenie, moim zdaniem, dla przyszłego 

wzrostu. Wiadomo, że nasza gospodarka jest mało innowacyjna. Istnieje 

łatwa do wykazania statystycznie zależność, że im więcej pieniędzy wydaje 

się z programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, tym są gorsze 

rezultaty innowacyjności w Polsce. Na początku listopada Komisja 

Europejska ogłosiła raport pt. „Innowacyjność regionów europejskich” 

i wynika z niego rzecz zdumiewająca. Tylko jedno województwo w Polsce 

poprawiło swoją innowacyjność – Mazowsze, natomiast cztery 

województwa pogorszyły swoją innowacyjność. Warto dodać, że większość 

województw jest na ostatniej pozycji w skali dwunastostopniowej. Polska 

jest, dzięki Mazowszu, w kategorii średnioinnowacyjnych krajów, natomiast 

w regionach sprawa wygląda dramatycznie.  

Myślę, że w Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej, bo to jest 

drugie pytanie, będziemy obserwowali przez jakiś czas stagnację 

w gospodarce. Nie przypuszczam, żeby było aż tak źle, byśmy w przyszłym 

roku mogli wpaść w recesję. 

W trzecim pytaniu nie podoba mi się sformułowanie „trzecia fala 

kryzysu” (czy możemy spodziewać się trzeciej fali kryzysu?). Nie fazy, 

tylko fali. Tak jak ja to rozumiem, cykle koniunkturalne kolejno następują 

po sobie i każdy cykl ma swoje fazy. Wystarczy popatrzeć na Stany 

Zjednoczone, które zdecydowanie wyszły z recesji. Jeśli spojrzymy na to 

z technicznego punktu widzenia, podobnie jak w Unii Europejskiej również 

i w świecie będziemy mieli perturbacje, co oznacza, że możemy na jakiś 

czas zapomnieć o tempie wzrostu gospodarki światowej, jakie mieliśmy 

do roku 2008. Będziemy mieli wzrost znacznie niższy, z tych wszystkich 

powodów, o których była mowa w prezentacji; nie będę ich powtarzać.  

 

Maria Bieć  

Bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam teraz Państwa do zadawania 

pytań, wygłaszania komentarzy. Proponuję, żebyśmy zebrali kilka pytań 



256    A. Sławiński, A. Łaszek, E. Pytlarczyk, B. Wyżnikiewicz, M. Bieć 

 

 

i paneliści ustosunkują się do nich. Mam jeszcze jedną prośbę, żebyście 

zechcieli Państwo przedstawiać się, co prawda my się na ogół znamy, ale to 

nam znacznie ułatwi później sporządzanie zapisu z naszego panelu. 

 

Zbigniew Matkowski: 

Zastanawiam się, czy w Polsce w 2013 roku będzie recesja czy nie. 

Osobiście nie wykluczam, że może zdarzyć się taka statystyczna recesja, 

bardzo krótka i płytka, ponieważ konsumpcja nie rośnie, a inwestycje 

dramatycznie spadają. Właściwie w tej chwili gdyby nie fakt, że import nam 

mocno maleje, to nie mielibyśmy takiego mocnego dodatniego tempa 

wzrostu już w tej chwili. Mam nadzieję, że do recesji nie dojdzie, ale to się 

może zdarzyć, niewielki, na przykład dwukwartalny spadek realnego PKB. 

Coś podobnego, co mogło się zdarzyć w 2009 roku, kiedy faktycznie 

mielibyśmy recesję, gdyby nie duża dodatnia kontrybucja handlu 

zagranicznego. Taki sztuczny plus, który wtedy zaistniał, bo wtedy i eksport 

spadał, i import spadał. Tylko import spadał szybciej niż eksport i mieliśmy 

wobec tego dodatni zastrzyk salda handlu zagranicznego. A to w końcu – 

będzie czy nie będzie – mały plus czy mały minus, to w dużej mierze zależy 

także, moim zdaniem, od GUS. Ja mówię to całkiem poważnie, ponieważ 

margines błędu statystycznego, przy niewielkich zmianach in plus 

i in minus, istnieje, a ponadto, jak wiadomo, w rachunkach narodowych 

GUS doszacowuje szarą strefę, margines możliwego błędu jest, jak sądzę, 

większy niż w rachunkach dotyczących sprawozdawczości gospodarczej. 

 

Alfred Bieć 

Ja chciałem powiedzieć kilka słów na temat motorów wzrostu. Jedno 

z pytań dotyczyło tej sprawy. Jeden z panelistów wygłosił tezę o słabej 

innowacyjności polskiej gospodarkił w związku z tym ten motor nie 

zadziała. Moja teza jest taka, że krajowi takiemu jak Polska niepotrzebna 

jest wysoka innowacyjność. Fakty mówią co innego. Fakty mówią, 

że innowacyjność jest potrzebna krajom wysokorozwiniętym po to, żeby 

mogły konkurować z innymi. Innowator przez jakiś czas, kiedy wprowadza 

produkt na rynek, jest monopolistą i może realizować wysokie marże. 

Przypomnijcie sobie Państwo, ile kosztowały telefony komórkowe 

na samym początku – jedną pensję miesięczną. To wynikało z faktu, że ktoś 

miał pozycję monopolistyczną i mógł marże ustawiać tak jak mu wygodniej. 

Ja zrobiłem analizę taką otóż (być może ją opublikuję): wziąłem 30 krajów 

Europy, uporządkowałem według wzrostu PKB na głowę mieszkańca 

w PPS przez ostatnie 15 lat i zauważyłem, że ci najmniej innowacyjni 

dokonali największego skoku w PKB na głowę mieszkańca. To są fakty, 
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a mówienie o tym, że nam potrzebna jest innowacyjność to opowiadanie bez 

dowodu, bez faktu. 

Druga rzecz. Kraje rozwinięte są drogie i jeśli uporządkuje się kraje 

europejskie – te same trzydzieści – według kosztu godziny pracy i na ten 

wykres nałoży się to, jak one są innowacyjne, to też wyraźnie widać, że im 

droższy kraj (w sensie godziny pracy), tym jest bardziej innowacyjny. 

Litwa, która w 2010 roku była w ogonie innowacyjności europejskiej, 

dokonała największego skoku w PKB na głowę mieszkańca w ciągu 

ostatniego piętnastolecia. Największego, a to jest czerwona latarnia 

innowacyjności w Europie. Ja bym więc zalecał, żeby z innowacyjności 

w Polsce nie robić fetyszu; w Niemczech tak, we Francji tak, w krajach 

rozwiniętych tak, ale nie w Polsce i nie w krajach naszego bliskiego regionu 

tutaj. Działał tu pewien mechanizm prorozwojowy między krajami 

bogatymi i doganiającymi. Kiedy kraje doganiające przejmują od krajów 

bogatych wytwarzanie jakiegoś towaru, a mogą to robić, bo są tańsze, to 

w krajach bogatych zwalnia się siła robocza i kapitał, które to czynniki 

wytwórcze kraje te mogą angażować w nową produkcję. Musi być to 

produkcja innowacyjna, ponieważ tylko w ten sposób mogą one 

konkurować na rynku. 

 

Krzysztof Marczewski 

Mnie zaciekawiło, że nikt z panelistów ani słowem nie powiedział 

o polityce gospodarczej, o państwie, które coś mogłoby ewentualnie robić. 

Czy ono w ogóle już nie istnieje w tym kraju, czy też może nie jest w stanie 

nic zrobić? 

Mówię o krótkim terminie, bowiem rząd przedstawił pewne pomysły 

i dlatego chętnie usłyszałbym Waszą opinię na temat tych pomysłów, 

np. o programie „Inwestycje polskie”, czy o propozycjach związanych 

z rynkiem pracy. Pewne pomysły są, a niektóre z nich są nastawione 

na krótkookresowy efekt stabilizacyjny. Powiem ogólniej, czy państwo 

może coś zrobić w krótkim terminie? Nie w długim okresie, gdzie wiadomo, 

że reformy strukturalne są niezbędne, ale w krótkim, aby to o czym wszyscy 

Panowie mówicie, czyli spowolnienie albo nawet recesja jednak do nas nie 

zawitały. Czy też sądzicie, że państwo nic zrobić nie może, a nawet gdyby 

coś robiło, to jeszcze pogorszy sytuację. To jest dla mnie ciekawe pytanie. 

 

Maria Bieć 

Bardzo się cieszę, że Pan Profesor zadał to pytanie, ponieważ 

na poprzedniej sesji jeden z dyskutantów powiedział, że polityka 

gospodarcza może być tak skuteczna, iż są cykle koniunkturalne, a my 
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nawet tego nie czujemy. Myślę więc, że to bardzo dobre pytanie. Zachęcam 

jeszcze do zadawania pytań bądź wygłaszania komentarzy. Jeśli nie ma, to 

bardzo prosiłabym o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii. 

Zaczniemy tym razem od drugiego końca, czyli od dra Bohdana 

Wyżnikiewicza. 

 

Bohdan Wyżnikiewicz 

Profesor Alfred Bieć był uprzejmy wygłosić bardzo kontrowersyjną 

tezę o braku potrzeby innowacyjności. Ja się z tą tezą definitywnie nie 

zgadzam, ale myślę, że to jest wątek poboczny i chętnie podyskutuję na ten 

temat przy innej okazji. 

Jeżeli chodzi o pytanie profesora Marczewskiego, to bardzo żałuję, ale 

na temat inicjatywy pod roboczym tytułem „Inwestycje polskie” się nie 

wypowiem, ponieważ dzisiaj rano posiadłem wiedzę, którą obiecałem, 

że zachowam dla siebie. W każdym razie państwo może być skuteczne tylko 

w niektórych dziedzinach, jeśli się do tego odpowiednio przyłoży. 

Na przykład, w połowie roku dziennik „Rzeczpospolita” napisał, że pod 

koniec roku będziemy mieli bezrobocie 14 %. Po awanturze, jaką im 

zrobiłem, w portalu internetowym napisali, że „być może”, ale to co 

wydrukowano pozostało. W tym czasie nowy wiceminister pracy 

powiedział, że będzie najwyżej 13 %, bo państwo rzuci pieniądze, żeby 

powstrzymywać wzrost bezrobocia. I wszystko wskazuje na to, że jednak 

na jakimś odcinku, jeżeli państwo przyłoży się i „rzuci” odpowiednie 

środki, to oczywiście może osiągnąć efekt. Natomiast wydaje mi się, że – 

patrząc bardziej z perspektywy makroekonomicznej całej gospodarki – 

takich wysiłków musiałoby być bardzo wiele, żeby łączny skutek był 

widoczny. Tu raczej w większym stopniu decyduje rynek, otoczenie 

zewnętrzne, może trochę też parametry, które serwuje nam bank centralny 

w ramach polityki pieniężnej. Natomiast żeby radykalnie uciec 

od ewentualnej recesji, biorąc pod uwagę na przykład napiętą sytuację 

budżetu … otóż budżet w moim mniemaniu jest bardzo beztroski. Nie 

mogę, na przykład, zrozumieć, dlaczego w planach zmniejszania zadłużenia 

założono, że dług publiczny będzie cały czas rósł. Jedynym pocieszeniem 

jest to, że się poprawi relacja długu publicznego do PKB. Właściwie na tym 

jest oparta cała filozofia redukcji długu. Może pieniądze budżetowe też są 

wydawane w taki sposób, że mogłyby one powstrzymać recesję czy 

pogarszanie się koniunktury? Wydaje mi się, że jednak nie są tak 

wydawane. 
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Ernest Pytlarczyk 

Oczywiście w krótkim okresie najlepszą receptą na pobudzenie 

wzrostu jest prosta stymulacja fiskalna. Wydaje mi się, że w przypadku 

Polski – pomimo dość nieortodoksyjnego podejścia – natrafiliśmy na pewną 

barierę. Ja mówię, że [polityka fiskalna jest] skuteczna w tym sensie, 

iż mnożniki fiskalne są pozytywne, co widzieliśmy w 2009 roku i co daje 

efekt. Chyba obecnie żyjemy w trochę innym świecie, gdzie jest mowa 

raczej o delewarowaniu i dochodzeniu do jakiś równowag. Dla nas więc 

pewnie ten limit deficytu to jest 4 % PKB. To jest punkt, do którego 

możemy dojść, stosując tę nieortodoksyjną politykę. To, co mój 

przedmówca mówił o „Inwestycjach polskich”, o różnego rodzaju 

programach skierowanych na rynek pracy, to są jednak mimo wszystko 

działania skoncentrowane na poszczególnych sektorach. Wydaje mi się, 

że trend albo cykl są dużo silniejsze i działania fiskalne nie powstrzymają 

spowolnienia. Niemniej jednak, postrzegam to jako ryzyko dla naszego 

negatywnego scenariusza na pierwszą połowę przyszłego roku. Myślę, 

że proceduralne kwestie, o których była mowa, spowodują, że raczej 

w drugiej połowie przyszłego roku można będzie bardziej odczuć tę 

stymulację fiskalną, bowiem to, że w jakiś sposób do stymulacji fiskalnej 

po raz kolejny dojdzie, jest niemal pewne. Choćby zezwolenie na zwrot 

VAT, które jest kierowane do samorządów, czyli adresowanie wąskich 

gardeł (to jest obecnie 60 % inwestycji publicznych), a więc rozpoznanie 

natury spowolnienia inwestycji publicznych – trzeba przyznać, że jest 

imponujące. Tak jak powiedziałem, nie sądzę jednak, żeby to się mogło 

przeciwstawić sile psychicznego, wewnętrznego spowolnienia. 

 

Aleksander Łaszek 

Ja chciałbym się odnieść do propozycji rządowych. Jeżeli chodzi 

o propozycje dotyczące rynku pracy, elastyczny czas pracy i reformę 

urzędów pracy, to znamy jeszcze zbyt mało szczegółów, ale sam 

zapowiedziany kierunek zmian jest zdecydowanie słuszny. Natomiast jeśli 

chodzi o „Inwestycje polskie”, to tutaj mam dużo bardziej mieszane 

uczucia. Od kilku lat obserwujemy malejące tempo wzrostu produktywności 

w Polsce. Inwestycje realizowane przez sektor publiczny charakteryzują się 

właśnie niższą produktywnością niż inwestycje realizowane przez sektor 

prywatny. Nie wiemy jeszcze, a przynajmniej ja nie znam jeszcze, 

szczegółów tego programu. Czy będą to inwestycje realizowane przez 

podmioty publiczne? Wtedy mamy problem kontrolowania kosztów 

i nadzoru właścicielskiego. Czy może w ramach programu będą to 

inwestycje prywatne z publicznym wsparciem? Wówczas z kolei 
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wchodzimy w problem doboru projektów inwestycyjnych. Doświadczenia 

innych krajów pokazują, że rząd nie zawsze wybiera najefektywniejsze 

programy i wracamy do problemu długookresowego, czyli wolniej rosnącej 

produktywności w polskiej gospodarce, co osobiście uważam – obok niskiej 

stopy oszczędności w gospodarce narodowej – za jedno z największych 

wyzwań stojących przed polską gospodarką. 

 

Andrzej Sławiński 

Do Alfreda kilka zdań. Słuchaj, ja z wielką przyjemnością przeczytam 

to, co napisałeś, ale jak się patrzy na saldo obrotów handlowych w różnych 

krajach i bierze się pod uwagę tylko dobra produkowane w nowoczesnych 

przemysłach, w których zatrudnieni muszą mieć bardzo wysokie 

kwalifikacje, to w przypadku Niemiec saldo takiego handlu wynosi +10 % 

PKB. Grecja jest na drugim biegunie i to jest dokładnie -9 % PKB. 

W przypadku innych krajów strefy euro, jak na przykład w Belgii 

i Holandii, saldo tak szacowane wynosi ok. +3 % PKB. Ujemne salda mają 

Portugalia i Hiszpania, czego łatwo się domyśleć. Ilustruje to, że w długim 

okresie innowacyjność gospodarki jest ważna. Trzeba nad tym pracować 

stale, bo samo nie przyjdzie, o czym mówią przykłady Grecji, Portugalii 

i Hiszpanii. 

Na końcu odniosę się jeszcze krótko do pytania profesora 

Marczewskiego, zwracając uwagę, że oprócz delewarowania czynnikiem 

hamującym wzrost w Europie jest nadal utrata przez szereg gospodarek 

europejskich konkurencyjności w stosunku do gospodarki niemieckiej. 

Moim zdaniem, szanse na szybką zmianę tej sytuacji są niewielkie, 

ponieważ przyczyną tego, że jednostkowe koszty pracy w Niemczech 

od 2000 r. nie rosły, była duża skala outsourcingu pracochłonnych faz 

produkcji za granicę, w tym do państw naszego regionu. Włochy, Francja 

i Hiszpania też to robiły, ale na nieporównanie mniejszą skalę. Wystarczy 

przypomnieć, że w połowie lat 90-tych relacja eksportu do PKB 

w Niemczech, we Włoszech, Francji i Hiszpanii wynosiła ok. dwadzieścia 

kilka procent. A teraz jest nadal taka sama w przypadku Francji, Hiszpanii 

i Włoch, podczas gdy w Niemczech przekracza już 50 %. Inne kraje nie 

mogą dokonywać outsourcingu na tak dużą skalę jak Niemcy, ponieważ nie 

mają tak wielu – jak Niemcy – wielkich przedsiębiorstw, nie mówiąc już 

o tym, że w przypadku Włoch i Francji mamy często do czynienia nie 

z outsourcingiem, ale z offshoringiem, a więc z przenoszeniem całości 

produkcji za granice. 

 Niemcy zdobyli przewagę konkurencyjną, jeżeli chodzi o koszty. 

Teraz się mówi, że obecna recesja ma pomóc krajom południowej części 
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Europy odzyskać ten dystans. Jakoś trudno oczami wyobraźni zobaczyć, jak 

to się stanie, tym bardziej że następuje dywergencja, o której mówiłem 

Alfredowi. Wystarczy powiedzieć, że w przemysłach nowoczesnych 

w Niemczech pracuje 9 % całej siły roboczej, a we Francji jest to tylko 4 %. 

Gospodarki europejskie się różnicują, a nie upodabniają, co – bez 

stworzenia budżetu federalnego – położy się cieniem na możliwościach 

wzrostu gospodarczego w Europie.  

 

Maria Bieć 

Dziękuję bardzo za wypowiedzi. Czy jeszcze może są jakieś pytania 

i komentarze? Nie widzę. Może więc krótko podsumuję. 

Cieszy mnie, że pomimo tego, iż niektórzy z nas spodziewają się 

recesji, to przynajmniej patrząc na dotychczasowe prognozy i później jak 

one się sprawdzały w praktyce, na ogół to, czego się najbardziej obawiamy, 

nie sprawdza się. Najgorsze recesje są te, których się nie spodziewamy, 

w związku z tym nawet te prognozy, które zakładają krótkotrwałą recesję 

w najbliższej przyszłości w polskiej gospodarce, wydaje mi się, że nie są aż 

takie straszne. Chyba bardziej ważne są problemy związane 

ze strukturalnym rozwojem, czyli z brakiem inwestycji w dłuższym okresie. 

Bardzo serdecznie dziękuję panelistom za ich czas, za ich wysiłek, 

za ich wypowiedzi. Państwu dziękuję również. 



 



 

Leszek Balcerowicz 

 

O długookresowej – w odróżnieniu od krótkookresowej – 
perspektywie gospodarczej 

 

Dzień dobry Państwu! 

Muszę wyjaśnić swoją tu obecność przez wstęp sentymentalny. 

Faktem jest, że chyba od 1977 roku byłem pracownikiem naukowym 

Instytutu Rozwoju Gospodarczego, z dumnym tytułem sekretarz naukowy, 

i z racji tych obowiązków czytałem różne, jakby tu powiedzieć, utwory 

na temat, na przykład, rozwiniętego socjalizmu, cokolwiek on znaczył. 

Różni później znani ekonomiści na ten temat pisali, więc była to praca 

interesująca, ale to, co czyniło ją pasjonującą, to to, że niezależnie 

od formalnych obowiązków, od gdzieś 1977 roku, działała nieformalna 

grupa, którą sam utworzyłem, wybierając różne osoby. Zastanawialiśmy się 

najpierw jak naprawiać socjalizm, a potem jak wprowadzać kapitalizm. 

Ta pierwsza faza tłumaczyła się tym, że nikomu się wtedy nie śniło, 

że Polska może być wolna, a wydawało się mimo wszystko, że co nieco da 

się poprawić.  

Pracowałem do 1989 roku, po czym Instytut oddelegował mnie 

do pracy rządowej. I ona się trochę przedłużyła na kilkanaście lat, ale – jak 

widać – utrzymuję więzi z Instututem. 

Proszę Państwa, rozumiem, że uwagi w dyskusji skoncentrowały się 

na krótkookresowych problemach. W tym zakresie nie mam żadnej 

względnej przewagi i nie będę się wypowiadać. Dodam jednak od siebie 

tylko jedno, że one wydają się o wiele mniej istotne niż długofalowe 

kwestie, o których pozwolę sobie powiedzieć parę słów. Co więcej, 

koniunkturalne spowolnienie w Polsce jest nieuchronne. Jeżeli coś jest 

nieuchronne, to nie należy za bardzo się tym przejmować. Nieuchronne jest 

na krótką metę. Dlatego, że mamy do czynienia z trzema czynnikami. 

Po pierwsze, wybudowaliśmy dużo stadionów ze względu na EURO 2012. 

Teraz szczęśliwie będziemy budować mniej stadionów i statystyczne PKB 

chociażby z tego powodu spada. Po drugie, Polska ma duże sukcesy 

w absorpcji środków unijnych. Wystarczy pojechać do Rumunii, żeby się 

o tym przekonać. Tam jest 10 % wykorzystania. Skoro wykorzystaliśmy tak 

dużo, to mniej nam teraz zostało. Po trzecie, jesteśmy uzależnieni 

w eksporcie do Niemiec, podobnie jak parę innych krajów. Niemcy 

zwalniają i to samo w sobie wywiera negatywny wpływ na wzrost w Polsce. 

To nie są jedyne czynniki, ale to są czynniki nieuchronne. W związku z tym 
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nie ma co rozdzierać szat nad tym, co jest nieuchronne, może to będzie 

trochę wolniejsze niż myśleliśmy. 

Jeżeli chodzi o ostatnią inwestycję: „Inwestycje Polskie”, to, co mnie 

uderza wśród niektórych ekonomistów, to jest ciągłe myślenie kategorią 

agregatów bez dostrzegania najważniejszych różnic instytucjonalnych; 

że prywatny to jest jednak coś innego niż publiczny, zupełnie inne bodźce. 

Myślę, że socjalizm nas chyba powinien tego nauczyć. Jest teoria, 

że socjalizm w małych dawkach może pomóc. Nie znam żadnych podstaw 

empirycznych na ten temat, ale wiara, że ożywcza interwencja państwa 

na krótką metę może właśnie coś zrobić, jest chyba nieśmiertelna. A można 

popatrzeć na kraje, które mają lepszą administrację niż Polska, na przykład 

na Stany Zjednoczone, które starały się ożywiać koniunkturę przez 

przyspieszenie inwestycji publicznych. To nie całkiem wyszło, z tego 

co zdołałem przeczytać, bowiem okazało się, co można było przewidzieć, 

że nie ma żadnej gotowej, długiej listy dobrych projektów inwestycyjnych. 

A nadto, Szanowni Państwo, ingerują czynniki polityczne, ponieważ 

państwowy znaczy polityczny. Polityczny w tym sensie, że decydenci mają 

inną funkcję użyteczności niż przedsiębiorcy prywatni, zwłaszcza jeżeli 

działają w warunkach konkurencji. Do funkcji użyteczności polityka, 

ze względu na jego zawód, należy popularność. W związku z tym proponuję 

takie oto skojarzenie słów „inwestycje publiczne” = „pod publiczkę”. I jeśli 

pojeżdżą sobie Państwo po Polsce, to zobaczą wiele obiektów „pod 

publiczkę”, na przykład filharmonie budowane w mniejszych miastach, 

gdzie się okazuje, oczywiście, koszty są gigantyczne i władze lokalne 

próbują je przerzucić na tak zwane państwo, udając że władza lokalna nie 

jest państwem, choć jest. Tyle odnośnie tego krótkiego okresu, z którym się 

wiąże bodajże największe nieporozumienie, że oto nagle możemy dobrze 

aktywizująco działać poprzez zwiększoną dawkę tych ożywczych inwestycji 

publicznych. 

Zdumiewa, że wielu ekonomistów pomstuje na rynki finansowe, 

że one wykazują tzw. short-termism, i je potępia, a w dyskusjach 

o gospodarce również wśród ekonomistów dominuje ten sam short-termism, 

czyli krótka meta. I to jest szczególnie niebezpieczne w Polsce. Dlatego 

że, jak o tym mówił Aleksander Łaszek, mamy do czynienia z bardzo 

dużym niebezpieczeństwem stopniowego, systematycznego spowalniania 

wzrostu gospodarczego w Polsce. Czy Państwo słyszeli coś na ten temat 

w debatach politycznych? Ja nie. Czy opracowania Narodowego Banku 

Polskiego biją na alarm z tego powodu? Może tak. Na razie skromne 



O długookresowej – w odróżnieniu od krótkookresowej – perspektywie …   265 

 

 

wysiłki FOR (cała seria krótkich publikacji) próbują zwrócić uwagę opinii 

publicznej w Polsce na bardzo poważne niebezpieczeństwo spowalniania 

wzrostu gospodarczego w naszym kraju, czyli spowalniania doganiania 

bogatych krajów. Są trzy tego czynniki. Aleksander Łaszek podkreślił, 

po pierwsze, duże niebezpieczeństwo spadku zatrudnienia przy wzroście 

liczby osób niepracujących. Temu można zapobiegać, ale trzeba też coś 

zrobić z niskim zatrudnieniem wśród młodzieży; kłania się nam m.in. płaca 

minimalna, podbijana przez ostatnie lata, i parę innych rzeczy. Plus niskie 

zatrudnienie wśród osób starszych. I można mniej więcej powiedzieć, 

co należałoby zrobić. Reforma urzędów pracy pozostaje, wydaje mi się, 

na etapie haseł. Niemcy coś zrobili. 

Po drugie – mamy niską stopę inwestycji prywatnych, niższą niż 

przeciętna w regionie. Jak jest niska stopa inwestycji prywatnych, to są 

co najmniej dwie przyczyny. Pierwsza taka, iż niskie oszczędności krajowe 

to jest fakt, tu się m.in. kłania nam ciągle duży deficyt w finansach 

publicznych, a po drugie, jeżeli prywatni przedsiębiorcy mało inwestują, to 

znaczy, że oczekiwana stopa z inwestycji jest zbyt niska, czyli klimat 

inwestycji nie jest zbyt dobry i nie chodzi o czynniki koniunkturalne, 

a długotrwałe. W publikacjach FOR próbujemy to identyfikować po to, 

żeby zmobilizować nacisk na usuwanie tych barier. 

I wreszcie, po trzecie, najważniejsza siła rozwoju na dłuższą metę to 

jest łączna produktywność zasobów (total factor productivity), która 

również w przypadku Polski była najważniejsza dla rozwoju, ale tempo 

poprawy słabnie od paru lat i dokładnie nie wiadomo dlaczego. Mamy tu 

przypuszczenia (i propozycje zmian), m.in. zbyt niskie natężenie 

konkurencji w niektórych dziedzinach, spowolnienie, czy zbyt wolne 

przechodzenie zasobów, ludzi przede wszystkim, z dziedzin mniej 

produktywnych do bardziej produktywnych i parę innych rzeczy, które 

także domagają się zmian.  

Może dygresja na temat innowacyjności o której była mowa 

wcześniej. Proszę Państwa, to jest terminologiczne nieporozumienie. 

Konwencjonalne miary innowacyjności nie mierzą tej zmiennej. 

Innowacyjność, przypominam za Schumpeterem, to jest wprowadzenie 

w życie najrozmaitszych zmian na poziomie przedsiębiorstwa. To nie muszą 

być tylko oryginalne wynalazki. W Polsce mieliśmy, wedle tej szerszej 

definicji, gigantyczny postęp innowacyjności głównie dzięki transferowi 

technologii, co jest zupełnie naturalne w kraju, który rozpoczyna. 
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Te konwencjonalne miary zawężonego pojęcia innowacyjności nie ujmują 

jednak istoty sprawy.   

Kończąc tą część, bardzo bym zachęcał tu obecnych, żeby skupić się 

na prawdziwych problemach. To jest groźba systematycznego wytracania 

szybkości rozwoju gospodarki w Polsce w sytuacji, kiedy mamy ok. 50 % 

dochodu na jednego mieszkańca Niemiec. I chyba nie chcemy na tym 

poprzestać. Są wyraźne przeszkody, które trzeba bliżej zidentyfikować 

i następnie mobilizować opinię publiczną do naciskania na rządzących, 

takich czy innych. Bez tego nigdy nie będzie reform. Dlaczego? Dlatego, 

że rządzący zawsze są naciskani przez grupy roszczeniowe, które mówią: 

daj, daj, daj! Czego więcej? Wydatków i – w efekcie – podatków, regulacji 

ochronnych, czyli mniej konkurencji. Jeżeli się rządzących zostawi sam 

na sam z grupami roszczeniowymi, to zawsze się odchylą w kierunku 

państwa coraz bardziej paraliżującego rozwój, jeżeli inni ludzie ograniczają 

się do narzekania lub snobowania się na apolityczność. I w Polsce tak jest, 

w dużej mierze. I z tej przyczyny prawdopodobnie wytracamy szybkość.  

Jeszcze może na koniec o zależnościach między Unią Europejską 

a naszym rozwojem gospodarczym. Wielki temat, nawiasem mówiąc, 

bardzo słabo konkretnie w Polsce badany. Ja próbowałem rozeznać, kto 

z tych licznych zastępów ludzi specjalizujących się w Unii Europejskiej coś 

konkretnego może powiedzieć na ten temat. Do tej pory nie znalazłem. 

Na ogół to oni komentują dokumenty Unii Europejskiej, zwykle 

na klęczkach. Oczywiście, że w naszym położeniu geograficznym lepiej być 

w ramach Unii niż poza nią, ale to nie znaczy, że wszystko co się dzieje 

w Unii sprzyja wzrostowi gospodarczemu Unii i naszemu. Warto podzielić 

polityki gospodarcze związane z UE na co najmniej dwie części. Takie, 

które są pozytywne, i takie, które są co najmniej potencjalnie szkodliwe. 

Pozytywne, choć wcale nie numer jeden, to są fundusze strukturalne. Dla 

90 % polskiego społeczeństwa to chyba jest jedyny punkt. Myślę, 

że ważniejszy jest single market, czyli jednolity rynek na dużym obszarze 

geograficznym, ciągle niedokończony. Zatem najważniejszą reformą w UE 

jest dokończenie budowy jednolitego rynku. Druga rzecz, sądzę, że gdyby 

negocjacje w sprawie liberalizacji handlu globalnego były na poziomie 

poszczególnych krajów, to byłoby jeszcze gorzej niż na poziomie Unii. 

Choć i na poziomie Unii nie jest najlepiej, ponieważ Unia, jak wiadomo, 

blokuje postęp liberalizacji, utrzymując wspólną politykę rolną. Po trzecie, 

sądzę, że jest rzeczą pozytywną, że mamy politykę konkurencji na szczeblu 

Unii, a nie na szczeblu krajów, bowiem najprawdopodobniej gdyby była 
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ona realizowana na szczeblu krajów, to byłoby więcej zamachów 

na konkurencję ze strony rządów, własnych rządów. Dlaczego Poczta 

Polska ciągle utrzymuje monopol? Bowiem własne państwo go broni. 

Monopole na ogół były tworzone przez państwa, a nie są – zwykle – 

tworem czystego rynku.  

Mamy również takie rodzaje polityki związanej z Unią Europejską, 

które są potencjalnie szkodliwe dla rozwoju i mało są badane. W Unii 

Europejskiej następuje dryf – przejmowanie kompetencji w dziedzinie 

polityki socjalnej z poziomu narodowego na poziom unijny, wbrew 

traktatom. Przejmowanie kompetencji w dziedzinie polityki zatrudnienia. 

To prowadziło do rosnących napięć między Unią Europejską a Wielką 

Brytanią, która ma bardziej liberalny rynek pracy. Po drugie, jakkolwiek 

cieszy nas to, że Polscy rolnicy są euroentuzjastami, to trzeba pamiętać, 

że wspólna polityka rolna jest zaprzeczeniem racjonalności i gdyby doszło 

do tego, że nastąpiłoby rozbrojenie, jeżeli chodzi o te subsydia, to myślę, 

że Polsce rolnicy lepiej sobie poradziliby niż francuscy. Grozi nam to, 

że utrzyma się te nieefektywne subsydia rolne, które osłabiają przepływ 

ludzi z działów mniej produktywnych do bardziej produktywnych, a skurczą 

się te środki, które mogą być bardziej produktywne, czyli fundusze 

spójności. Po trzecie, polityka klimatyczna. Tu nie chcę podejmować 

wielkiej dyskusji, ale należę do tych, którzy uważają, że ona ma bardzo 

słabe podstawy analityczne, m.in. odpowiedni komitet PAN wypowiedział 

się bardzo rozumnie na ten temat. To jest polityka, która jest forsowana 

przez ideologiczne i komercyjne lobbies. 

Kończąc, chcę podkreślić, że potrzebna jest społeczna aktywność, nie 

tylko narzekanie na kolejnych rządzących, co jest ulubionym sportem 

Polaków, niezależnie od wieku. Czyli mniej narzekania, a więcej działania. 

Dwa tory, po pierwsze, większa mobilizacja, przeciwstawianie się grupom 

roszczeniowym, które naciskają na rządzących, po to żeby uzyskać dla 

siebie rozmaite korzyści. Przewaga tych grup prowadzi do scenariusza 

włoskiego, to znaczy stagnacji, albo greckiego – kryzysu. Przypominam, 

że obydwa kraje są demokratyczne, więc to nie zamach na demokrację 

wywołał te problemy gospodarcze. To bierność grup obywatelskich w tych 

krajach doprowadziła do polityki, która wytworzyła takie rezultaty. 

Po drugie, warto żebyśmy więcej dyskutowali na temat tego, jakie działania 

na szczeblu Unii Europejskiej służą rozwojowi wszystkich krajów (przecież 

nam nie chodzi o przywileje, nam chodzi o politykę, która służy rozwojowi 

wszystkich krajów), a jakie działania są szkodliwe. 
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Kończąc, życzę owocnej pracy przez następne 40 lat! 
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Grupa EDF w Polsce 

Grupa EDF posiada w Polsce 10 % udziału w rynku energii 

elektrycznej, 15 % w rynku ciepła sieciowego i zatrudnia 3500 

pracowników w całym kraju. Grupa EDF jest też największym 

zagranicznym inwestorem w branży energetycznej. 

Obecny w Polsce od 14 lat EDF wytwarza energię elektryczną 

i cieplną głównie na bazie węgla i biomasy, posiada także elektrociepłownię 

gazową w Zielonej Górze. Grupa prowadzi działalność w Polsce 

za pośrednictwem 12 spółek, w tym 7 zakładów produkcyjnych, spółki 

dostarczającej paliwa (EDF Paliwa), spółki obrotu energią (EDF Energia), 

EDF Polska Centrum Usług Wspólnych oraz EDF Polska Centrala 

(struktura koordynująca działania operacyjne). 

EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła 

w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło: Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną 

Górę, Wrocław i Siechnice, Toruń oraz Tarnobrzeg. 

EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW 

w Rybniku. EDF jest również jednym z liderów energetycznego 

wykorzystania biomasy w Polsce (24 % rynku). W 2011 r. Grupa 

wygenerowała blisko 1,5 TWh energii elektrycznej, spalając 1,2 mln ton 

biomasy. 

W Polsce podstawowym źródłem (ponad 90 %) energii elektrycznej 

jest węgiel. Na potrzeby swojej działalności wytwórczej EDF zużywa blisko 

7 milionów ton węgla rocznie, co czyni go drugim największym nabywcą 

tego surowca w kraju. 

 


