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S y n o p s i s: W artykule zaprezentowano konstrukcjê barometrów koniunktury w
gospodarce ¿ywnociowej. Na tle wahañ koniunkturalnych wskazano na praktyczne
korzyci wynikaj¹ce z w³asnoci prognostycznych wskaników wyprzedzaj¹cych. Zbudowany z³o¿ony wskanik syntetyczny oparty na danych z trzech g³ównych dzia³ów
gospodarki ¿ywnociowej wype³niono szeregami miesiêcznych danych w okresie od
stycznia 1975 r. do marca 2005 r. Pos³u¿y³ on do zidentyfikowania dwóch g³êbokich
kryzysów lat 1980-1981 oraz 1989-1990. Przedstawione wersje barometru skonstruowanego na zasadach OECD ostatecznie zestawiono ze wskanikiem referencyjnym, co
pozwoli³o na ocenê ich walorów prognostycznych.

WSTÊP
Barometrami koniunktury (business cycle indicators) okrela siê zestawy wskaników
statystycznych, czu³ych na zmiany koniunktury i wyprowadzane z nich wskaniki zbiorcze.
Niekiedy pojêcie barometrów bywa redukowane do wskaników wyprzedzaj¹cych cykl
referencyjny, wykorzystywanych w budowie prognoz, w tym prognoz ostrzegawczych
[Matkowski 1993]. Barometry koniunktury s¹ jedn¹ z podstawowych metod oceny bie¿¹cej
aktywnoci gospodarczej i prognoz jej zmian w wielu krajach. W Polsce, jak dotychczas w
gospodarce ¿ywnociowej pomijano ten problem. Istnieje jednak potrzeba zastosowania
tej metody i oceny jej przydatnoci w badaniu i prognozowaniu koniunktury ze szczególnym uwzglêdnieniem prognozowania ostrzegawczego.
W opracowaniu przedstawiono zastosowania barometru koniunktury w prognozowaniu w gospodarce ¿ywnociowej aplikuj¹c metodologiê barometrów koniunktury OECD
[Kudrycka, Nilsson 1993, 1995, Matkowski 1993, 1994, 1997, Nilsson 1987]. Skonstruowano
barometry dla lat 1975-2005 oraz 1992-2005. Przedmiotem analizy by³a równie¿ empiryczna
charakterystyka cyklicznych wahañ koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej w okresie
od stycznia 1975 do marca 2005 r.
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METODA BADANIA
Metoda barometru koniunktury polega na doborze lub/i konstrukcji wskanika lub
grupy wskaników, za pomoc¹ których mo¿liwe jest okrelenie aktualnego, b¹d przysz³ego
kierunku zmian aktywnoci gospodarczej w danym kraju lub w danej dziedzinie gospodarki.
Barometry koniunktury s¹ budowane na podstawie obserwacji kierunków i sekwencji zmian
ró¿nych wielkoci ekonomicznych, w oparciu o wzorce wyprzedzeñ i opónieñ. Barometry
koniunktury nie odwzorowuj¹ mechanizmów badanego procesu, a u podstaw metody le¿y
podzia³ zmiennych nie wed³ug schematu przyczynowo-skutkowego, lecz wy³¹cznie ze wzglêdu na relacje czasowe wzglêdem wskanika referencyjnego (prognozowanego). Mo¿liwoæ
prognozowania wynika z wystêpowania zale¿noci symptomatycznej miêdzy wskanikiem
prognozowanym, a poprzedzaj¹cym go wskanikiem wyprzedzaj¹cym. Wskaniki barometrów mo¿na uj¹æ w trzy grupy w zale¿noci od sekwencji ich zmian w stosunku do wskanika referencyjnego. S¹ to wskaniki wyprzedzaj¹ce, równoczesne oraz opónione. Bezporednie znaczenie prognostyczne maj¹ wskaniki wyprzedzaj¹ce. Pozosta³e s³u¿¹ do oceny
stanu koniunktury [Barczyk 1997]. W barometrze mog¹ byæ zastosowane jedynie wskaniki
zmieniaj¹ce siê regularnie, wykazuj¹ce zbli¿one reakcje w historycznych cyklach, rokuj¹c
podobne zachowanie w przysz³oci. Barometry opieraj¹ siê wy³¹cznie na wskanikach rejestrowanych w przedzia³ach kwartalnych, miesiêcznych lub krótszych. Do ich budowy stosowane s¹ tylko dostatecznie d³ugie i jednolite szeregi czasowe, umo¿liwiaj¹ce uchwycenie
prawid³owoci cyklicznego rozwoju, a dobór szeregów czasowych zostaje podporz¹dkowany kryteriom g³ównie formalno-statystycznym, a niekoniecznie merytorycznym powi¹zaniom miêdzy badanymi zjawiskami [Matkowski 1993, 1997, Nilsson 1987].
G³êbokoæ retrospekcji szeregów czasowych w³¹czonych do analizy by³a zró¿nicowana, lecz za doln¹ cezurê przyjêto pocz¹tek 1975 r. Przed wprowadzeniem do bazy1 wszystkie
wskaniki wyra¿one w wartociach pieniê¿nych zosta³y przeliczone na ceny sta³e z grudnia
2002 r. Niektóre szeregi dostêpne w przedzia³ach kwartalnych zosta³y przekszta³cone w
szeregi miesiêczne przez interpolacjê. Dane pochodz¹ce z badañ ankietowych zosta³y przekszta³cone w celu wyeliminowania wartoci ujemnych. Wszystkie szeregi zosta³y poddane
procesowi dwuetapowej dekompozycji, po³¹czonej z analiz¹ zmiennoci cyklicznej w celu
okrelenia ich przydatnoci w ocenie koniunktury. Pierwszym etapem by³o modelowanie
ka¿dej zmiennej za pomoc¹ metody X11-ARIMA oraz wyodrêbnienie: wahañ sezonowych,
zmian nieregularnych oraz trendu i cyklu. Nastêpnie dokonano oceny statystycznej pod
wzglêdem przydatnoci poszczególnych szeregów w monitorowaniu koniunktury oraz
normalizacji. Ostatni etap polega³ na badaniu korelacji krzy¿owej wszystkich zakwalifikowanych szeregów wzglêdem cyklu referencyjnego oraz konstrukcji zbiorczych indykatorów
prognostycznych [Reynard, Dryden 1985]. W analizie zebranego materia³u statystycznego
kierowano siê zasadami konstruowania barometrów, kryteriami doboru i oceny wskaników
oraz metodami transformacji danych przyjêtymi przez Departament Ekonomiczno-Statystyczny OECD do opracowania barometrów dla krajów OECD. W poszczególnych etapach
analizy zastosowano:
1
W zbiorze danych mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce grupy tematyczne (w nawiasach podano liczbê
szeregów charakteryzuj¹cych dan¹ grupê): produkcja okrelonych dzia³ów, ga³êzi, wyrobów (20), ceny
(7), handel (7), bud¿et pañstwa (3), inwestycje (5), rynek pracy (8), rynek pieniê¿ny i kapita³owy (9),
dochody ludnoci (4), koniunktura w przemyle i gospodarce, badania ankietowe (18), transport (2),
wskaniki koniunktury ogólnogospodarczej innych krajów (5).
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1. Identyfikacjê struktury periodycznej szeregów czasowych stosuj¹c analizê widmow¹ Fouriera2.
2. Korektê sezonow¹ (desezonalizacjê) przy wykorzystaniu metody Census II X-113.
3. Wyeliminowanie trendu (detrendyzacjê) za pomoc¹ metody regresji liniowej lub
wykorzystania wielomianu stopnia drugiego.
4. Wyg³adzanie szeregów czasowych w celu wyeliminowania wp³ywu czynników losowych (derandomizacjê) stosuj¹c redni¹ ruchom¹, przy u¿yciu metody MCD4 (months of
cyclical dominance).
5. Interpolacjê na podstawie s¹siednich punktów w odniesieniu do merytorycznie
wa¿nych szeregów czasowych wyra¿onych kwartalnie.
6. Identyfikacjê punktów zwrotnych cykli koniunkturalnych zgodnie z za³o¿eniami
metody Bry-Boschan5.
7. Normalizacjê6 w celu zapewnienia porównywalnoci danych statystycznych oczyszczonych z sezonowoci, trendu i wahañ przypadkowych.
8. Analizê korelacji krzy¿owej w celu okrelenia wyprzedzenia oraz opónienia poszczególnych wskaników barometrów koniunktury wzglêdem wskaników referencyjnych.
9. Agregacjê wskaników cz¹stkowych wykorzystuj¹c funkcjê agreguj¹c¹ w postaci
redniej arytmetycznej wa¿onej lub prostej redniej arytmetycznej.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
OGÓLNY WSKANIK KONIUNKTURY DLA GOSPODARKI ¯YWNOCIOWEJ

Opracowanie barometru koniunktury dla gospodarki ¿ywnociowej wymaga okrelenia wzorca cyklicznego rozwoju, do którego odnoszone s¹ indykatory cz¹stkowe barometru, w celu ustalenia wyprzedzeñ sygna³u oraz innych w³aciwoci prognostycznych. Jednak jak dotychczas w badaniach cyklicznych zmian aktywnoci gospodarczej w Polsce nie
wyznaczono w dostêpnej statystyce zagregowanego wskanika aktywnoci w gospodarce
¿ywnociowej. Podstawowym zagadnieniem w konstrukcji takiego wskanika jest dobór
wskaników cz¹stkowych, które poprawnie odwzorowuj¹ zmiennoæ procesów globalnych.
Wa¿ne jest wiêc znalezienie miar w swej istocie syntetycznych oraz takich, które charakteryzuj¹ bie¿¹c¹ aktywnoæ gospodarcz¹ w tym zakresie7. W opracowaniu buduj¹c wskanik

Por. Talaga, Zieliñski 1986.
Por. Kudrycka, Nilsson 1995, Ongena 1991.
4
MCD oznacza d³ugoæ okresu (liczba miesiêcy) niezbêdnego do upewnienia siê, ¿e obserwowana
tendencja znamionuje now¹ fazê cyklu, a nie zmiany przypadkowe.
5
Por. Nilsson 1991.
6
Zastosowana formu³a normowania wyra¿a wzglêdne odchylenia od redniej z ca³ego badanego
okresu, w relacji do bezwzglêdnego odchylenia przeciêtnego, dostosowane przez dodanie liczby 100.
Zmienne unormowane przyjmuj¹ wartoci z przedzia³u 95-105.
7
Ponadto za³o¿enia barometru koniunktury nak³adaj¹ dodatkowe ograniczenia formalno-statystyczne, gdy¿ w wietle krótkiego horyzontu prognozy w przypadku barometrów dane powinny dotyczyæ
okresów miesiêcznych. Dodatkowo wiêkszoæ autorów wskazuje, i¿ nale¿y analizowaæ okresy zawieraj¹ce
co najmniej kilka pe³nych cykli ogólnogospodarczych, tj. minimum 30 lat.
2
3
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referencyjny dla gospodarki ¿ywnociowej w Polsce uwzglêdniono dostêpne dane liczbowe dla trzech g³ównych jej dzia³ów, tj. rolnictwa, przemys³u spo¿ywczego oraz przemys³u
wytwarzaj¹cego rodki produkcji dla rolnictwa. S¹ to dzia³y uwzglêdniane od 1975 roku w
opracowaniach planistyczno-statystycznych. Ponadto wiêkszoæ autorów zajmuj¹cych
siê zagadnieniami gospodarki ¿ywnociowej zwraca szczególn¹ uwagê w³anie na te ogniwa, w których ¿ywnoæ siê tworzy oraz zaopatrzenie rolnictwa [Grabowski 1998, Wo,
Zegar 1983, Wo 1996, Wo 2000, Zalewski 1989]8.
Podstawê oceny koniunktury w przemyle spo¿ywczym w latach 1975-2005 stanowi³
wskanik miesiêcznej wartoci produkcji sprzedanej tego dzia³u w cenach sta³ych z grudnia 2002 r.
Aktualna statystyka gospodarcza nie dostarcza bezporednio wskanika, który móg³by stanowiæ wskanik referencyjny barometru koniunktury w rolnictwie. Na potrzeby
analizy wskanik referencyjny koniunktury w rolnictwie obliczony zosta³ przez agregacjê
wskaników cz¹stkowych skupu ¿ywca rzenego, mleka, czterech zbó¿ podstawowych ze
zmiennymi z roku na rok wagami odpowiadaj¹cymi udzia³owi wartoci skupu tych produktów w ca³kowitej wartoci skupu produktów rolnych w danym roku, ujmuj¹c rednio
70% towarowej produkcji rolnictwa. Mo¿e, wiêc on stanowiæ substytut nieistniej¹cej w
przedzia³ach kwartalnych lub miesiêcznych sprawozdawczoci produkcji towarowej rolnictwa9. Agregacji unormowanych cech dokonano na podstawie funkcji agreguj¹cej w
postaci redniej arytmetycznej wa¿onej10:
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gdzie:
WKR_01t  wskanik koniunktury w rolnictwie,
PR_11t  skup mleka, W1t  wagi odnonie skupu mleka w okresie t,
PR_14t  skup ziarna 4 podstawowych zbó¿, W2  wagi odnonie skupu ziarna 4 zbó¿ w okresie t,
PR_16t  skup ¿ywca rzenego, W3t  wagi odnonie skupu ¿ywca rzenego w okresie t.

W celu odtworzenia cyklicznego przebiegu koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej
zosta³ opracowany agregowany wskanik koniunktury bazuj¹cy na definicji gospodarki
¿ywnociowej nadaj¹cej szczególne znaczenie tym dzia³om gospodarki ¿ywnociowej, w
których produkowana jest ¿ywnoæ. Wskanik ten ujmowa³ ca³ociowo przemys³ spo¿ywczy

8
W dalszej pracy nad syntetycznym wskanikiem koniunktury po¿¹dane by³oby szersze uwzglêdnienie przemys³u produkuj¹cego na potrzeby przemys³u spo¿ywczego, co jednak nie jest mo¿liwe przy
obecnym stanie informacji statystycznej.
9
Dostêpne dane umo¿liwia³y równie¿ w³¹czenie do wskanika skupu ziemniaków, który jednak w
konsekwencji z uwagi na du¿y udzia³ wahañ przypadkowych (26% w ca³kowitej zmiennoci tego szeregu
czasowego) niekorzystnie wp³ywa³ na w³asnoci statystyczne niniejszego wskanika. Strata na reprezentatywnoci wskanika produkcji rolnej, powstaj¹ca w wyniku wy³¹czenia skupu ziemniaków jest niewielka
spadaj¹c o 6 pkt procentowych w latach 1975-1992, a dla okresu 1993-2005 o 4 pkt. procentowe.
10
Wartoci wskanika koniunktury wyra¿aj¹ wzglêdne odchylenia od redniej z ca³ego badanego
okresu, w relacji do bezwzglêdnego odchylenia przeciêtnego, dostosowane przez dodanie liczby 100.
Wartoæ 100 oznacza, ¿e w danym miesi¹cu wartoæ wskanika by³a równa wartoci redniej z ca³ego
rozpatrywanego okresu.

20

M. IDZIK

oraz niemal 70% towarowej produkcji rolnictwa11. Zastosowano roczne wagi zmienne równe
udzia³om tych sk³adników w tworzeniu dochodu narodowego wytworzonego brutto, a od
1990 r. PKB. Zastosowano funkcjê agreguj¹c¹ wg formu³y redniej arytmetycznej wa¿onej:
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gdzie:
WKGZ_01t  wskanik koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej,
WPPR_06t  wskanik koniunktury w przemyle spo¿ywczym,
WKR_01t  agregowany wskanik koniunktury w rolnictwie,
W1t  wagi dla wskanika koniunktury w przemyle spo¿ywczym w okresie t,
W2t  wagi dla wskanika koniunktury w rolnictwie w okresie t.

Zakwalifikowane do konstrukcji barometru koniunktury wskaniki powinny umo¿liwiæ
otrzymanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie praktyczne: kiedy obserwowan¹ zmianê
w kszta³towaniu danego wskanika mo¿na przyj¹æ jako zmianê koniunkturaln¹, a kiedy jest
ona powodowana jedynie przez zdarzenia losowe? W doborze wskaników do prac analitycznych nad barometrami kluczow¹ rolê odgrywaj¹ kryteria, przyjête w praktyce badawczej przez OECD [Matkowski 1997]. Szeregi czasowe odzwierciedlaj¹ce poziom aktywnoci
w poszczególnych dzia³ach gospodarki ¿ywnociowej by³y dostatecznie regularne, aby
zidentyfikowaæ wzorce ich rozwoju cyklicznego. W dynamice dominowa³a komponenta
wzrostowo-cykliczna (TC), która stanowi³a od 90 do 96% ca³oci wariancji. Zarówno w
przypadku rolnictwa, przemys³u spo¿ywczego, jak i gospodarki ¿ywnociowej wartoæ MCD
£ 6 przyjmowane jest za wartoæ krytyczn¹ we wspó³czesnych badaniach cykli koniunkturalnych [Matkowski 1993]. rednia d³ugoæ zmian jednokierunkowych sk³adnika cyklicznego ujmowanego wraz z trendem wynosi od 6 do 8 miesiêcy, a w przypadku najbardziej
interesuj¹cego wskanika koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej 9 miesiêcy. Równie¿
iloraz I/TC obrazuj¹cy wzglêdne rozmiary sk³adnika nieregularnego w stosunku do trenducyklu przyjmuje niskie wartoci.
CYKLE KONIUNKTURY W GOSPODARCE ¯YWNOCIOWEJ
Chronologia cykli obejmuje dwa pe³ne cykle z recesjami przypadaj¹cymi w okresach od
S07/79 do D06/82 oraz od S01/89 do D09/91 (rys. 1). Pierwsza recesja trwa³a 35 miesiêcy,
druga 33 miesi¹ce, podczas gdy faza wzrostu lat 1982-1988 trwa³a nieprzerwanie 78 miesiêcy. Kolejna faza wzrostu cyklu w latach dziewiêædziesi¹tych zosta³a zahamowana górnym
punktem zwrotnym w listopadzie 1999 r. Jednak wzrost trwaj¹cy 98 miesiêcy, pocz¹wszy od
padziernika 1991 r. pozwoli³ osi¹gn¹æ poziom wskanika nieznacznie ni¿szy od poziomu
koñca lat osiemdziesi¹tych.
11
Skonstruowano równie¿ alternatywny wariant wskanika koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej jako agregat wskaników koniunktury w przemyle spo¿ywczym, rolnictwie oraz w zaopatrzeniu
rolnictwa stosuj¹c wagi równe 1 dla ka¿dego z trzech sk³adników cz¹stkowych. Wskanik aktywnoci w
zaopatrzeniu rolnictwa wyznaczono jako redni¹ arytmetyczn¹ normalizowanych wartoci szeregów czasowych produkcji nawozów fosforowych oraz nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty sk³adnik, sprzeda¿y pasz treciwych oraz produkcji maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi dla rolnictwa i lenictwa. Czynnikiem
dyskwalifikuj¹cym tê wersjê wskanika by³ antycykliczny przebieg wskanika w zakresie zaopatrzenia
rolnictwa oraz niezgodnoæ w wystêpowaniu punktów zwrotnych cykli wzglêdem pozosta³ych wskaników.
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Rysunek 1. Wskanik koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej (WKGZ_01) w okresie styczeñ 1975 
marzec 2005 r. oraz wyg³adzony trend-cykl
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie materia³ów GUS.

Zniwelowanie spadku koniunktury w latach 1989-1991 mo¿liwe by³o dopiero jednak w
2002 r., pomimo tego, ¿e faza wzrostu trwa³a trzykrotnie d³u¿ej ni¿ faza spadku 1989-1991.
Pe³ny cykl od S07/79 do S01/89 trwa³ 9 lat i 5 miesiêcy, d³ugoæ cyklu miêdzy dolnymi
punktami zwrotnymi D06/82 i D09/91 wynosi 9 lat i 3 miesi¹ce. Syntetyczny wskanik koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej ujawnia równie¿ wystêpowanie cykli Kitchina.
W okresie od 1991 r. mo¿na równie¿ wyodrêbniæ dwie zasadnicze fale wzrostu przypadaj¹ce na okresy od maja 1991 do padziernika 1995 r. oraz od wrzenia 1996 do padziernika
1999 r. A zatem mo¿na wyznaczyæ dwa cykle o okresie wahañ 4-5 lat, co jest charakterystyczne dla cykli wspó³czesnych, w przypadku których d³ugoæ fazy pomylnej koniunktury wynosi 2-3 lata, fazy spadkowej 1,5-2 lata, natomiast d³ugoæ cyklu 3,5-5 lat.
WSKANIKI WYPRZEDZAJ¥CE BAROMETRU KONIUNKTURY
W celu ustalenia wyprzedzeñ sygna³u prognostycznego przeprowadzono analizê korelacji krzy¿owej dla 94 zmiennych zakwalifikowanych do analizy uprzednio wyrównanych
sezonowo oraz wyg³adzonych za pomoc¹ rednich ruchomych o szerokoci okna wyg³adzania równej MCD, a nastêpnie detrendyzowanych. Badany by³ rozk³ad korelacji przy 25
wyprzedzeniach i 25 opónieniach. Za miarê d³ugoci przesuniêcia przyjmowano wyprzedzenie lub opónienie notowane przy maksymalnej wartoci wspó³czynnika korelacji.
Wynikiem trzyetapowej analizy (desezonalizacji, detrendyzacji i korelacji krzy¿owej)
jest zestaw 73 wskaników o stosunkowo regularnych zmianach i rozwoju cyklicznym,
zgodnym z przebiegiem cyklu w gospodarce ¿ywnociowej. Jest to wyjciowy materia³ do
budowy agregowanych indeksów koniunktury gospodarczej. Zestaw ten zawiera 19 wskaników wyprzedaj¹cych (tab. 1), 29 wskaników równoczesnych oraz 26 wskaników w ró¿nym stopniu opónionych. Ocena zgodnoci wystêpowania punktów zwrotnych wskani-
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Tabela 1. Wyniki korelacji krzy¿owej zmiennych podstawowych wzglêdem wskanika koniunktury w gospodarce
¿ywnociowej
K od
wskanika

Sk³adniki cz¹stkowe agregowanych
wskaników wyprzedzaj¹cych
barometrów

K USA_01

Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej
USA
T_02
Prze³adunki w portach morskich ogó³em
K UE_01
Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej
krajów UE
C _0 1
Ceny skupu ¿ywca wieprzowego
PR_03
Prognoza sytuacji gospodarczej w
produkcji maszyn i urz¹dz. dla rolnictwa
i lenictwa
K BANK _01 Wskanik koniunktury w placówkach
bankowych - PENGAB
I _0 1
Nak³ady inwestycyjne ogó³em w
gospodarce narodowej
I _0 4
Nak³ady inwestycyjne na maszyny,
urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
K P P P _0 1
Prognoza poziomu produkcji sprzedanej
maszyn dla rolnictwa i lenictwa
I _0 3
Nak³ady inwestycyjne w przemyle ogó³em
C _0 7
Ceny skupu pszenicy
C _0 3
Ceny skupu ¿yta
C _0 6
Ceny skupu ¿ywca wo³owego
K FRA_01
Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej
Francji
PR_02
Produkcja budowlano- monta¿owa
PR_06
Produkcja sprzedana przemys³u spo
¿ywczego, napojów i wyrobów
tytoniowych
K PM_01
Produkcja maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi dla
rolnictwa i lenictwa
PR_18
Produkcja nawozów azotowych w
przeliczeniu na czysty sk³adnik
H_05
Import towarów ogó³em

K orelacja krzy¿owa

K walifikacja
do agregowanych
wyprzedzenie wspó³czynnik wskaników
w miesi¹cach korelacji
wyprzedzaj¹cych
13

0,63

TAK

11
7

0,51
0,56

TAK
TAK

6
4

0,53
0,46

N IE
N IE

4

0,54

TAK

3

0,89

TAK

3

0,86

TAK

3

0,51
0,79
0,47
0,49
0,46

N IE
TAK
N IE
N IE
N IE

0,53

N IE

1
1

0,92
0,90

N IE
TAK

1

0,89

N IE

1

0,38

TAK

1

0,88

N IE

2
2
2
2
2

ród³o: obliczenia w³asne.

ków wyprzedzaj¹cych pozwoli³a ostatecznie na zakwalifikowanie, sporód 19 potencjalnych, 9 do konstrukcji agregowanych wskaników wyprzedzaj¹cych.
Do konstrukcji wskaników wyprzedzaj¹cych wytypowano 9, które wyranie i z wyprzedzeniem odzwierciedla³y punkty zwrotne we wskaniku referencyjnym WKGZ_01. Wskaniki
te nie wykazywa³y brakuj¹cych lub dodatkowych cykli, a wykresy korelogramów przyjmowa³y ostre szczyty dla wartoci wspó³czynników korelacji krzy¿owej dla danego opónienia.
Wskaniki wyprzedzaj¹ce preferowane do budowy agregowanych wskaników wiod¹cych
odznacza³y siê wyran¹ korelacj¹ ze wskanikiem wiod¹cym. Dwa ze wskaników okaza³y siê
indykatorami o d³u¿szym wyprzedzeniu (11 i 13 miesiêcy). Pozosta³e natomiast pretenduj¹
do wykorzystania w barometrze krótkim.

0,87
0,89
0,83
0,94
0,87
0,89
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R  wspó³czynnik korelacji krzy¿owej. S górny punkt zwrotny, D  dolny punkt zwrotny. * kody wskaników odpowiadaj¹ ich opisowi w tabeli 1
ród³o: obliczenia w³asne.

-4
-3
-5
-3
-6
-2
+ 12
+ 25
+ 12
+ 12
+ 24
+ 27
-5
-2
-5
-6
-6
-2
-8
-7
- 10
- 11
- 12
0
+1
+1
+1
-2
0
0
-2
-3
-3
-2
-3
-3
K USA_01, I_03, I_04, I_01, T_02, PR_06, PR_18
PR_18, PR_06, I_01, I_03, I_04
K USA_01, I_03, I_04, I _01, T_02, K BANK _01
PR_06, I_03, K USA_01
I_01, I_03, I_04
PR_06, PR_18, I_01, I_03, I_04

+4
+5
+5
-9
+3
+5

wyprzedzenie
R
w miesi¹cach
D09/91 S05/98 D08/00
D06/82 S01/89
S07/79

K orelacja krzy¿owa
wzglêdem wskanika
referencyjnego
WK GZ_01
Wyprzedzenie (- ) lub opónienie (+) w miesi¹cach
w punktach zwrotnych cyklu Juglara wskanika
referencyjnego WK GZ_01

LIGZ_1 (1- 6)
LIGZ_2 (1- 6), R³ 0,7
LIGZ_3 (4- 6)
LIGZ_4 (1- 6 pkt zwr. górne)
LIGZ_5 (4- 6), R³ 0,7
LIGZ_6 (4- 6 pkt zwr. dolne)

12
Prognozowanie z wykorzystaniem barometru
koniunktury ma charakter jakociowy i sprowadza siê
w aspekcie operacyjnym do stwierdzenia, ¿e nast¹pi
poprawa lub pogorszenie czy te¿ nie wyst¹pi¹ zmiany
w dotychczasowym przebiegu wskanika referencyjnego. Oceniana jest równie¿ mo¿liwoci odwrócenia dotychczasowych kierunków zmian przez prognozowanie punktów zwrotnych w oparciu o analizê przebiegu
wskaników wyprzedzaj¹cych. ...

Sk³adniki cz¹stkowe agregowanych
wskaników wyprzedzaj¹cych barometru

Na podstawie wybranych szeregów czasowych wyszczególnionych w tabeli 1 zbudowano szeæ agregowanych wskaników wyprzedzaj¹cych wyranie skorelowanych ze wskanikiem referencyjnym (WKGZ_01). Wszystkie s¹
barometrami krótkimi o wyprzedzeniu do 6 miesiêcy. Górny punkt zwrotny w 1998 r. wskazywa³ ka¿dy z szeciu barometrów. Górny punkt
zwrotny w 1979 i 1989 r. sygnalizowa³ barometr
oznaczony jako LIGZ_4. ¯aden z uzyskanych
barometrów nie wskazywa³ natomiast z wyprzedzeniem dolnego punktu zwrotnego w 2000 r. i
nadchodz¹cego o¿ywienia (tab. 2). Barometr
krótki LIGZ_4 wykazywa³ sporód analizowanych najwy¿sz¹ zgodnoæ z przebiegiem wskanika referencyjnego (rys. 2).
Najwy¿sz¹ wartoæ wspó³czynnika korelacji krzy¿owej w stosunku do cyklu referencyjnego odnotowano w przypadku barometru
LIGZ_4, o horyzoncie prognozy 3 miesi¹ce.
Wysoki wspó³czynnik korelacji dla opónienia
3, wartoæ MCD równa 4 wiadczy w szczególnoci o wysokiej diagnostycznej wartoæ niniejszego wskanika. Nieznacznie gorsze rezultaty
otrzymano w przypadku pozosta³ych barometrów. Nale¿y jednak w tym przypadku zwróciæ
uwagê na stosunkowo intensywne oko³o trzyletnie cykle w ostatnim dziesiêcioleciu. S¹ one
rezultatem uwzglêdnienia wyników testu koniunktury.
W odniesieniu do gospodarki ¿ywnociowej przyk³adowy barometr LIGZ_4 z trzymiesiêcznym wyprzedzeniem sygna³u poprawnie
wskazywa³ zmiany koniunktury12. Obserwowa-

K od barometru
(wyprzedzenie
sygna³u
wskaników
cz¹stkowych)

BAROMETR KONIUNKTURY
W GOSPODARCE ¯YWNOCIOWEJ
 AGREGOWANE INDEKSY WIOD¥CE

Tabela 2. Agregowane wskaniki wyprzedzaj¹ce barometrów koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej wzglêdem wskanika referencyjnego WK GZ_01 wyznaczone na
podstawie badania lat 1975- 2005
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Rysunek 2. Agregowane wskaniki wyprzedzaj¹ce LIGZ_3 i LIGZ_4 na tle wskanika referencyjnego
barometru koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej WKGZ_01 w okresie od stycznia 1975 r. do
marca 2005 r. S  górny punkt zwrotny, D  dolny punkt zwrotny.
ród³o: obliczenia w³asne.

ne zmiany by³y wyrane, a ich dynamika wzglêdnie stabilna. W sk³ad wskanika wyprzedzaj¹cego barometru LIGZ_4 wchodzi³y trzy komponenty, z których wszystkie wykazywa³y
wzrost w okresie poprzedzaj¹cym dolne punkty zwrotne oraz spadek w okresach poprzedzaj¹cych górne punkty zwrotne, co oznacza upowszechnienie siê wzrostowego b¹d spadkowego kierunku zmian we wskaniku wyprzedzaj¹cym.
Przedmiotem badañ by³a równie¿ konstrukcja barometru koniunktury dla gospodarki
¿ywnociowej na podstawie materia³u empirycznego z lat 1992-2005. Jako potencjalne wskaniki wyprzedzaj¹ce wytypowano 47 szeregów czasowych, a do konstrukcji agregowanych
wskaników wyprzedzaj¹cych barometru koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej zakwalifikowano 27 sporód nich (tab. 3).
Zbudowano osiem ró¿nych wersji agregowanych wskaników wyprzedzaj¹cych na
podstawie okresu 1992-2005. Sporód ró¿nych wersji agregowanych wskaników wyprzedzaj¹cych prezentowanych w tabeli 4 na uwagê zas³uguje barometr krótki LIGZ92_017 odzwierciedlaj¹cy obserwowane punkty zwrotne oraz fazy cykli we wskaniku referencyjnym.
Jednak zachowanie nawet tego wskanika w okolicach punktów zwrotnych w 1999 oraz 2000
r. budzi zastrze¿enia. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e górny punkt zwrotny w 1995 r. sygnalizowa³y wszystkie z rozpatrywanych wskaników, nie mo¿e to jednak stanowiæ podstawy do pozytywnej ich oceny, szczególnie z perspektywy d³ugoci badanego okresu. Nie nale¿y jednak
równie¿ definitywnie dyskwalifikowaæ tych konstrukcji, a traktowaæ je jako eksperymentalne

12
c.d. ...Na podstawie wartoci MCD (która najczêciej przyjmowa³a wartoæ 3) wskaników wyprzedzaj¹cych mo¿na powiedzieæ, ¿e trzy kolejne miesi¹ce wzrostu wiadcz¹ o tendencjach wzrostowych, za
trzy kolejne miesi¹ce spadku wartoci wskanika wiadcz¹ o tendencjach zwolnienia gospodarczego, co
mo¿e stanowiæ sygna³ ostrzegawczy. Jednak regu³ê tê uzupe³nia siê o wymóg spe³nienia tzw. zasady 3U,
wed³ug której w momencie zmiany kierunku przebiegu wskaników obserwowane zmiany musz¹ byæ utrwalone, uwidocznione oraz upowszechnione.
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Tabela 3. Wskaniki wyprzedzaj¹ce barometrów koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej wzglêdem wskanika
referencyjnego WK GZ92_01 wyznaczone na podstawie lat 1992- 2005
K od
wskanika

BA_17
C_01
C_02
H92_07
PR92_15
H_03
BA_12
I92_05
PR92_20
BA_18
PR92_18
T92_01
C92_06
K HIS92_01
K N92_01
K USA92_01
BA_02
H_02
K ITAL92_01
K UE92_01
PK _08
BA_08
PR92_21
H92_05
PR92_02
PR92_04
PR92_06

Sk³adniki cz¹stkowe agregowanych wskaników wyprzedzaj¹cych
barometrów

Prognoza sytuacji gospodarczej przedsiêbiorstw w produkcji
maszyn i urz¹dzeñ dla rolnictwa i lenictwa
Ceny skupu pszenicy
Ceny skupu ¿yta
Rachunek bie¿¹cy bilansu p³atniczego
Skup ziemniaków
Import ¿ywnoci i zwierz¹t ¿ywych
Prognoza zobowi¹zañ finansowych przedsiêbiorstw produkcyjnych
art. spo¿ywczych, napojów i wyr. tytoniowych
Nak³ady inwestycyjne w przemyle spo¿ywczym
Sprzeda¿ pasz treciwych
Wskanik koniunktury w placówkach bankowych PENGAB
Produkcja nawozów fosforowych w przeliczeniu na czysty sk³adnik
Przewozy ³adunków ogó³em
Relacja cen skupu ¿ywca wieprzowego do cen skupu ¿yta
Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej Hiszpanii
Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej Niemiec
Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej USA
Wskanik ogólnej sytuacji przedsiêbiorstw w przetwórstwie
przemys³owym
Eksport ¿ywnoci i zwierz¹t ¿ywych
Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej W³och
Wskanik koniunktury ogólnogospodarczej krajów UE
Gotówka w obiegu
Prognoza sytuacji gospodarczej w produkcji artyku³ów spo¿ywczych,
napojów i wyrobów tytoniowych
Pog³owie trzody chlewnej
Import towarów ogó³em
Produkcja sprzedana przemys³u ogó³em
Produkcja przemys³u elektromaszynowego
Produkcja sprzedana przemys³u spo¿ywczego

K orelacja krzy¿owa
wzglêdem wskanika
referencyjnego
WK GZ92_01
wyprzedzenie
w miesi¹cach

R

- 24

0,32

- 24
- 24
- 18
- 17
- 16
- 15

0,60
0,42
0,45
0,47
0,52
0,25

- 13
- 13
- 12
- 11
- 11
-8
-8
-8
-6
-4

0,60
0,51
0,25
0,45
0,37
0,22
0,42
0,22
0,34
0,18

-4
-4
-4
-3
-2

0,54
0,30
0,18
0,45
0,26

-2
-1
-1
-1
-1

0,51
0,52
0,53
0,36
0,72

R  wspó³czynnik korelacji krzy¿owej.
ród³o: obliczenia w³asne.

wymagaj¹ce dalszego testowania, tym bardziej, ¿e cech¹ wspóln¹ dla barometru w rolnictwie, przemyle spo¿ywczym, jak i gospodarce ¿ywnociowej s¹ trudnoci zwi¹zane z sygnalizowaniem dolnych punktów zwrotnych pod koniec badanego okresu.
W³asnoci wskaników wyprzedzaj¹cych dla dwóch oddzielnie analizowanych okresów 1975-2005, jak i 1992-2005 zachowuj¹ szeregi czasowe produkcji nawozów fosforowych w przeliczeniu na czysty sk³adnik, produkcji sprzedanej przemys³u spo¿ywczego oraz
wskanik koniunktury ogólnogospodarczej USA.

- 12

BA_18, PR92_18, T92_01, C92_06,
K HIS92_01, K N92_01

LIGZ91_0112 (8- 12

- 11

- 12
-6

-3

+1

-2

- 10

X

- 14
- 11

- 10

-2

-3

-3

- 19

- 13

- 24
- 17

-2

-2

-2

-3

- 13

X

X
- 14

D02/99

+3

+3

+2

+2

- 15

X

X
- 13

S10/99

+10

+12

+19

+12

- 13

- 13

- 22
- 14

D10/00

-9

-2

-1

-2

- 13

- 14

- 24
- 13

wyprzedzenie
msc

0,45

0,61

0,71

0,67

0,56

0,60

0,57
0,59

R

K orelacja krzy¿owa
wzglêdem wskanika
referencyjnego
WK GZ92_01

R- wspó³czynnik korelacji krzy¿owej, X- brak sygna³u. S- górny punkt zwrotny, D- dolny punkt zwrotny. * - kody wskaników odpowiadaj¹ ich opisowi w tabeli 3.
ród³o: obliczenia w³asne.

- 11

-2

- 13

- 10

-8

-8

X

-8
- 10

S10/95 D08/96 S05/98

- 12

K USA92_01, K UE92_01, K ITAL92_01,
H92_05, PR92_02, PR92_06

PR92_15, BA_12, PR92_18, PR92_20,
K N92_01, K HIS92_01
K USA92_01, BA_02, H_02, K ITAL92_01,
K UE92_01, PK _08, BA_08, PR92_21,
H92_05, PR92_02, PR92_04, PR92_06
H_02, PR92_21, H92_05, PR92_02, PR92_06

LIGZ92_016 (1- 6),
R³ 0,5
LIGZ92_017 (1- 6),
pkt zwr.

LIGZ92_013 (8- 18),
R³ 0,5
LIGZ92_014 (8- 18),
pkt zwr.
LIGZ92_015 (1- 6)

BA_17 C_01 C_02
-4
H92_07, PR92_15, H_03, BA_12, I92_05,
- 12
PR92_20, BA_18, PR92_18, T92_01, C92_06,
K HIS92_01, K N92_01
H_03, I92_05, PR92_20
-3

LIGZ92_011 (24)
LIGZ92_012 (8- 18)

D06/94

Wyprzedzenie (- ) lub opónienie (+) w miesi¹cach w punktach
zwrotnych wskanika referencyjnego WK GZ92_01

Sk³adniki cz¹stkowe agregowanych wskaników
wyprzedzaj¹cych barometrów*

K od barometru
(wyprzedzenie
sygna³u wskaników
cz¹stkowych)

Tabela 4. Agregowane wskaniki wyprzedzaj¹ce barometrów koniunktury w gospodarce ¿ywnociowej wzglêdem wskanika referencyjnego WK GZ92_01 wyznaczone na
podstawie lat 1992- 2005
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WNIOSKI
1. Barometry koniunktury s¹ przydatne w ocenach aktualnego stanu gospodarki ¿ywnociowej i jej krótkookresowych prognozach Wykorzystuj¹c metodê barometru koniunktury mo¿na odtworzyæ obraz wahañ i wykorzystaæ prawid³owoci przebiegu szeregów czasowych do wczesnego wykrycia zwrotów koniunktury.
2. Barometry lepiej pe³ni¹ funkcje prognostyczne w fazach recesji ni¿ w fazach ekspansji, kiedy to wykazuj¹ tendencjê do pozostawania w tyle za wskanikiem referencyjnym.
3. Skonstruowane barometry umo¿liwiaj¹ budowê prognoz z horyzontem czasowym,
zdeterminowanym przez wielkoæ wyprzedzenia wskaników wyprzedzaj¹cych wzglêdem
wskaników referencyjnych. Najd³u¿sze okresy wyprzedzenia sygna³u dla zbudowanych
barometrów nie przekraczaj¹ pó³ roku.
4. W odniesieniu do budowy barometru koniunktury dla gospodarki ¿ywnociowej
istniej¹ znaczne ograniczenia zwi¹zane z niewielk¹ liczb¹ wskaników wyprzedzaj¹cych.
Jest to konsekwencja stosunkowo wczenie wystêpuj¹cych zmian w wartoci produkcji
sprzedanej przemys³u spo¿ywczego w stosunku do przebiegu innych wskaników gospodarczych.
5. Analiza cykli koniunktury dla okresu zaczynaj¹cego siê od 1992 r. nie daje podstaw
do poprawnej identyfikacji mo¿liwych wahañ cyklicznych. Jest to zbyt krótki okres, aby
zaobserwowane zjawiska uznaæ za trwa³e prawid³owoci rozwoju. Ustalenia dotycz¹ce wahañ sezonowych s¹ bardziej pewne i zachowaj¹ prawdopodobnie sw¹ moc równie¿ w najbli¿szej przysz³oci.
6. Przeprowadzone badania potwierdzaj¹, ¿e recesje gospodarcze s¹ zjawiskiem cyklicznie wystêpuj¹cym. Jeli zatem wyst¹pienie kolejnej recesji jest prawdopodobne, uzasadnia to potrzebê konstrukcji prognoz ostrzegawczych, przewiduj¹cych mo¿liwoæ wyst¹pienia spowolnienia wzrostu gospodarczego, czy te¿ absolutnego spadku produkcji.
7. Adaptacja metod badania wahañ cyklicznych i budowy barometrów koniunktury
stosowanych w krajach OECD daje dobre rezultaty w analizie cykli i budowie barometrów w
gospodarce ¿ywnociowej w Polsce.
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Mracin Idzik
COMPOSITE LEADING INDICATORS OF BUSINESS ACTIVITY FOR FOOD
ECONOMY IN THE PERIOD 1975-2005 AND 1992-2005
Summary
The author presents a composite leading indicators of business activity for food sector, compiled
according to the OECD methodology. First part of the paper examines the chronology and the amplitude
of growth cycles observed in the development of the economy in the period of 1975-2005. The second
part presents for alternative versions of composite leading indicators for food sector. All are well
correlated with the reference cycle, but they display very short leads if any. Nonetheless, the barometer
may be useful in monitoring cyclical developments in the economy.
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