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Wskaźniki wyprzedzaj ące koniunktury - analiza ekonometryczna 
 
Streszczenie 

 Jakość trzech najpopularniejszych wskaźników wyprzedzających koniunktury w 
Polsce  (wskaźniki opracowane przez IRG SGH, BIEC oraz Ipsos) oraz wskaźnika 
skonstruowanego na podstawie cząstkowych wskaźników wyprzedzających 
publikowanych przez GUS porównano za pomocą szeregu narzędzi analitycznych. Za 
punkt odniesienia przyjęto publikowany przez Eurostat wskaźnik równoległy 
koniunktury. Wszystkie wskaźniki charakteryzują się wyprzedzeniem rzędu 1-2 
miesięcy. Na ich podstawie zbudować można dobrej jakości modele ekonometryczne, 
wszystkie wskaźniki poza wskaźnikiem Ipsos wykazują również stabilną, 
długookresową relację ze wskaźnikiem równoległym, wyprzedzając go o 1-2 miesiące. 
Oprócz wskaźnika Ipsos wszystkie charakteryzują się wzorcem cykliczności zgodnym 
ze wzorcem zidentyfikowanym dla wskaźnika równoległego. Początki faz ekspansji 
sygnalizowane są wcześniej niż początki faz recesji. Analiza funkcji autokowariancji 
wskazuje, że wszystkie wskaźniki posiadają wzorzec cykliczności taki, jak wskaźnik 
równoległy. Zaobserwowano istotne statystycznie podobieństwo między wskaźnikami 
wyprzedzającymi a wskaźnikiem równoległym. Prognozy uzyskiwane z modeli 
ekonometrycznych uwzględniających wskaźniki wyprzedzające charakteryzują się 
zadowalającą precyzja. Wykazano, że uwzględnienie wskaźników wyprzedzających 
obok wartości opóźnionych wskaźnika równoległego pozwala na podniesienie jakości 
prognoz. Wielostronna analiza pozwala na stwierdzenie, że najlepszą adekwatnością 
cechują się wskaźniki publikowane przez IRG SGH i BIEC. 
Słowa kluczowe: wskaźniki wyprzedzające, barometry koniunktury, krótkookresowe 
prognozowanie 
 

Leading Indicators of Economic Sentiment –  
an Econometrical Analysis 

Abstract 

 Quality of three most popular Polish leading indicators of economic sentiment has 
been investigated by wide range of analytical tools. An additional index has been 
constructed on the base of industry – specific indicators of the Central Statisitcal Office 
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of Poland. Eurostat’s coincident index has been used as a benchmark. All of the 
analysed indicators are capable of forecasting economic sentiment for the next 1-2 
months. Econometrical models that involve leading indicators as explanatory variables 
are of good quality. The phenomenon of cointegration can be observed for all the 
indicators except the Ipsos one. Economic cycles in those three indicators have the 
same pattern as in the coincident  indicator. Usually phases of expansion are signalised 
earlier than phases of contraction. Analysis of autocovariance functions proved that 
patterns of economic cycles in both leading and coincident  indicators are equal. The 
similarity between the leading indicators and the coincident indicator is statistically 
significant. Forecasts derived from econometrical models that use leading indicators as 
explanatory variables proved to be of good quality. Moreover, including the leading 
indicators in the models leads to higher adequacy of the forecasts. As the result of the 
analysis the adequacy of indicators of IRG SGH and BIEC can be assessed as the 
highest.  
Key words: leading indicators, business cycle indicators, short term forecasting 
 
 
1. Wstęp 

 Wskaźniki wyprzedzające koniunktury stały się w ostatnich latach szeroko 
wykorzystywanym i cieszącym się sporym zaufaniem narzędziem krótkookresowego 
prognozowania koniunktury gospodarczej. Publikowane i przytaczane w prasie są 
łatwo dostępnym źródłem informacji wykorzystywanym w praktyce gospodarczej. Z 
tego względu, jak również z powodu ich potencjalnego wpływu na kształtowanie 
oczekiwań podmiotów gospodarczych, ważną kwestią jest ocena jakości owych 
wskaźników. Pozytywna jej weryfikacja może być uzasadnieniem stosowania tych 
mierników w krótkookresowym prognozowaniu gospodarczym. W wypadku oceny 
negatywnej rozważyć należałoby poinformowanie odbiorców tych danych o ryzyku 
podejmowania błędnych decyzji w wypadku sugerowania się ich wskazaniami. W 
warunkach funkcjonowania kilku publikowanych równolegle wskaźników cenną 
informacją może być porównanie jakości poszczególnych mierników i wyłonienie tych 
najbardziej wiarygodnych. 
 Takim celom służyć ma niniejsza praca. W sposób obiektywny i możliwie 
najbardziej kompleksowy ocenia ona jakość wskaźników wyprzedzających 
koniunktury. 
 Przedstawiona w pracy analiza dotyczyć będzie wskaźników wyprzedzających 
koniunktury: Barometru Koniunktury (IRG SGH), Wskaźnika Wyprzedzającego 
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Koniunktury (Biura Cykli Ekonomicznych BIEC), Indeksu Klimatu Gospodarczego 
(Ipsos). Jako wskaźnik bazowy wykorzystany został Economic Sentiment Indicator 
(publikowany przez Eurostat we współpracy z Gfk Polonia). Na potrzeby tej pracy 
stworzono również na podstawie publikowanych przez GUS wskaźników 
wyprzedzających dla poszczególnych sektorów (przemysł, budownictwo, handel, 
konsumenci) wskaźnik dla całej gospodarki. Z powodu zbyt krótkiego szeregu 
czasowego pominięto w nim koniunkturę w usługach. Użyto wag wykorzystywanych 
przez GUS przy budowie wskaźnika równoległego koniunktury dla całej gospodarki, 
rozdzielając udział usług proporcjonalnie pomiędzy pozostałe gałęzie. 
 W celu uzyskania szeregów czasowych o równej długości analizy przeprowadzono 
na próbie obejmującej okres od stycznia 1998 roku do grudnia 2009. Dotychczasowe 
badania wskazują, że w gospodarkach przechodzących proces transformacji wartości 
prognostyczne wskaźników koniunktury rosną po ustabilizowaniu się gospodarki. W 
przypadku gospodarki polskiej za moment stabilizacji przyjąć można rok 19971. 
 Ważną kwestią w rozważaniach nad wskaźnikami koniunktury jest ich 
wyrównywanie sezonowe i oczyszczanie. Zarówno wskaźnik publikowany przez 
Eurostat, będący wskaźnikiem referencyjnym, jak i wskaźniki publikowane przez 
GUS, rutynowo poddawane są wyrównaniu sezonowemu (w GUS za pomocą 
procedury TRAMO-SEATS, w Eurostacie – za pomocą metody Dainties), dokonuje 
się ponadto korekty o liczbę dni roboczych, nie uwzględniając jednak efektu 
kalendarzowego2. Jako że dane surowe dla wskaźników publikowanych przez urzędy 
statystyczne nie były dostępne, wyrównano sezonowo wszystkie szeregi czasowe 
analizowane w pracy (za pomocą procedury TRAMO-SEATS), aby zapewnić 
porównywalność danych. Dane obejmują okres od stycznia 1998 do grudnia 2009 
(oprócz wskaźnika IRG SGH, dla którego szereg czasowy rozpoczyna się we wrześniu 
1998). 
 W dalszej części pracy zmienne będą określane następującymi skrótami: 
ESI – Economic Sentiment Indicator, wskaźnik bieżący koniunktury, Eurostat 
BIEC – Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, Biuro Cykli Ekonomicznych BIEC 
IRG – Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, IRG SGH (dane oczyszczone przez 
autora) 
Ipsos – Indeks Klimatu Gospodarczego, Ipsos (dane oczyszczone przez autora) 

                                                      
1 Zob. E. Adamowicz, S. Dudek, K. Walczyk, Wykorzystanie wyników testu koniunktury do 
prognoz krótko-terminowych,  „ Prace i materiały IRG SGH”, Z. 73, 2003, s. 16. 
2 Zob. GUS(2009), s.29.  
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GUS – wskaźnik skonstruowany przez autora na podstawie wskaźników 
publikowanych przez GUS (dane oczyszczone przez autora) 
 W celu obiektywnego i wielostronnego porównania jakości wskaźników 
wyprzedzających koniunktury odnoszących się do gospodarki Polski posłużono się 
szeregiem narzędzi analitycznych. W pierwszej kolejności zbadano okres, o jaki 
wskaźniki wyprzedzające wyprzedzają wskaźnik równoległy. Naturalnie pożądane jest 
jak największe wyprzedzenie. Wartość wyprzedzenia wykorzystana została w 
następnym kroku analizy, tj. modelowaniu ekonometrycznym. Zweryfikowano, które 
wskaźniki wyprzedzające są istotnie pomocne w modelowaniu wartości wskaźnika 
równoległego. Stosując analizę kointegracji sprawdzono również, dla których 
szeregów czasowych istnieje stabilna relacja długookresowa. W następnym etapie 
przeprowadzono analizę wzorca cykliczności wskaźnika równoległego oraz 
wskaźników wyprzedzających w celu zweryfikowania  w jakim stopniu się one 
pokrywają. Kolejną fazą analizy było badanie punktów zwrotnych, bardzo istotnych z 
punktu widzenia praktycznego stosowania wskaźników wyprzedzających. 
Sprawdzono, jak trafnie wskaźniki wyprzedzające są w stanie prognozować zwroty 
koniunktury gospodarczej, tj. przejścia z faz recesji do faz wzrostu i na odwrót. 
Następnie, stosując analizę funkcji autokowariancji, sprawdzono w jakim stopniu 
wzorzec cykliczności wskaźnika równoległego zachowany jest przez wskaźniki 
wyprzedzające. Zgodność przebiegu koniunktury według wskaźników 
wyprzedzających oraz wskaźnika równoległego zweryfikowano również posługując się 
analizą podobieństwa, pozwalającą na kompleksową ocenę podobieństwa dwóch 
szeregów czasowych. Ostatnim elementem przeprowadzonego badania było 
porównanie jakości prognoz otrzymywanych z modeli uwzględniających wskaźniki 
wyprzedzające koniunktury. Za pomocą szeregu testów oceniono adekwatność 
prognoz ex post. Przeanalizowano również trafność wskazań prognoz ex ante. Oprócz 
prognoz wartości wskaźnika równoległego koniunktury zweryfikowano również 
zdolność wskaźników wyprzedzających do predykcji faktu wejścia gospodarki w 
recesję, używając do tego celu modeli regresji logistycznej i uzyskanych z nich 
prognoz. 
 
2. Analiza wyprzedze ń 

 Przed przystąpieniem do modelowania ekonometrycznego można spróbować 
skwantyfikować wyprzedzenie wskaźników wyprzedzających w stosunku do 
wskaźnika równoległego. Poznanie tej wartości będzie pożyteczne w fazie 
modelowania. 
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 Standardowo przetestowano stacjonarność analizowanych szeregów za pomocą 
testów ADF i KPSS. Okazały się być zintegrowane stopnia 1. Dlatego też analizy 
przeprowadzono na ich pierwszych przyrostach. 
 Estymacji okresu wyprzedzenia dokonano korzystając z metodologii 
przedstawionej np. w pracy K. Stanka (2003)3, gdzie okres wyprzedzenia szeregu R  
przez szereg W podlega estymacji na podstawie zależności: 

 ���� = �1 − ��	
��� + �	
�� − 1� + �   (1) 
i 

 � = ȃ
ȃ��ȃ  (2) 

 Obliczenia wartości wyprzedzenia przeprowadzono dla wszystkich analizowanych 
wskaźników wyprzedzających. Dla sprawdzenia stabilności wyników obliczenia 
powtórzono na próbie skróconej o 3 obserwacje na początku okresu oraz na próbie 
skróconej o 3 obserwacje na początku i na końcu4. Wyniki zbiorcze przedstawiono w 
poniższej tabeli. 
 
Tabela 1 Wyniki analizy wyprzedzeń 

Wskaźnik 
próba 1998:01 – 

2009:12 
próba 1998:04-

2009:12 
próba 1998:04-

2009:09 

BIEC 2,26 2,21 1,68 
IRG 2,13 2,13 2,28 
Ipsos 1,39 1,32 1,35 

GUS 0,54 0,56 0,56 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Wartości oszacowanych wyprzedzeń są stabilne. Największe wartości, 
przekraczające 2 miesiące, odnotowano dla wskaźników BIEC oraz IRG. Świadczy to 
o stosunkowo wczesnym informowaniu o  zmianach koniunktury gospodarczej przez 
ten wskaźniki. Miernik publikowany przez Ipsos charakteryzuje się wyprzedzeniem 
osiągającym ok. 40 dni. Najmniejsze wyprzedzenie, osiągające ok. dwa tygodnie, 
zanotowano dla wskaźnika bazującego na danych z Głównego Urzędu Statystycznego. 

                                                      
3 Zob. K. Stanek, Wyprzedzające własności wskaźników koniunktury przemysłu według UE oraz 
IRG, „Prace i Materiały IRG SGH”, Z. 72, 2003, s. 225-226.  
4 Zob. tamże, s. 226.  
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 Drugim sposobem ustalenia wyprzedzenia, z jakim wskaźnik wyprzedzający 
prognozuje bieżący stan koniunktury, może być analiza oparta na mierze 
podobieństwa5. Miarę podobieństwa definiuje się jako: 

 ���: �� = �
�����:��  (3) 

gdzie I(y:x) to niedokładność informacyjna zmiennej y i zmiennej x definiowana jako: 

 ���: �� = ∑ ��ln	��∗��∗���� ���    (II.10) 

gdzie: 

 � ∗ � = �!
∑ �!!"#!"�

    (4) 

 � ∗ � = �!
∑ �!!"#!"�

     (5) 

 Tak zdefiniowana miara podobieństwa przyjmuje wartości od 0 do 1, przy czym 
wartość 1 osiągana jest, gdy porównujemy ze sobą dwa identyczne szeregi czasowe. 
Tak więc, w wypadku wskaźników koniunktury, wielkość wyprzedzenia obliczyć 
można poprzez ustalenie, dla którego opóźnienia wskaźnika wyprzedzającego miara 
podobieństwa ze wskaźnikiem referencyjnym jest największa. Wyniki takiej analizy 
dla omawianych wskaźników przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2 Wyniki analizy wyprzedzeń za pomocą miary podobieństwa 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

t 0,03 0,05 0,01 0,04 
t-1 0,04* 0,09* 0,01 0,05* 

t-2 0,01 0,01 0,05* 0,01 
t-3 0,03 0,05 0,01 0,03 

t-4 0,03 0,07 0,01 0,03 
t-5 0,03 0,06 0,01 0,03 

Gwiazdką oznaczono wartość największą. 
Źródło: Opracowanie własne. 
  
 Dla wszystkich wskaźników miara podobieństwa przyjęła największą wartość dla 
pierwszego lub drugiego opóźnienia. Wskazywałoby to, że analizowane wskaźniki 
wyprzedzające koniunktury najlepiej prognozują stan realny koniunktury za jeden 
miesiąc. Stoi to co prawda w sprzeczności z wynikami poprzedniej analizy, ale 

                                                      
5 Zob. I. Kudrycka, Metody badania koniunktury na podstawie szeregów czasowych, „Prace i 
Materiały IRG SGH”, Z. 51, 1997, s. 46-48.  
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zauważyć należy, że podobne wielkości miary podobieństwa osiągane są również dla 3 
i 4 opóźnienia. 
 Kolejnym etapem analizy jest budowa modeli ekonometrycznych. Rozpoczęto od 
budowy prostych modeli objaśniających wartości wskaźnika równoległego 
koniunktury ESI za pomocą opóźnionych wartości wskaźników wyprzedzających6. 
Punktem wyjścia był model z czterema opóźnieniami, z którego za pomocą selekcji 
wstecznej eliminowano kolejne zmienne nieistotne statystycznie. Modele 
porównywano pod względem wartości kryterium informacyjnego Schwarza. W 
modelu ostatecznym uwzględniano jedynie jedno opóźnienie, aby uniknąć zjawiska 
współliniowości. Ostatecznym kryterium wyboru modelu finalnego była wartość 
kryterium informacyjnego. Dla porównania oszacowano również model 
autoregresyjny.  
 Wyniki zebrano w tabeli 3 prezentującej: wartości kryterium informacyjnego, 
skorygowanego R2 oraz wartości p-value dla opóźnienia uwzględnionego w 
ostatecznym modelu.  
 
Tabela 3 Wyniki estymacji modeli z jedną zmienną objaśniającą 

Indeks BIC Adj. R2 t-1 t-2 

BIEC 948,61 0,55 X 1,24E-011 

IRG 761,18 0,84 X 1,64E-036 
Ipsos 944,91 0,58 1,45E-028 X 

GUS 920,11 0,62 4,25E-016 X 
ESI 703,50 0,92 2,80E-088 X 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Z obliczeń wynika, że w oparciu o każdy ze wskaźników można zbudować 
akceptowalny model (we wszystkich przypadkach skorygowane R2 jest bliskie bądź 
przekracza 60%). Zdecydowanie najlepszy jest model uwzględniający wskaźnik IRG 
SGH. Ten wskaźnik oraz miernik tworzony przez BIEC wykazują również większe 
wyprzedzenie w porównaniu z dwoma pozostałymi. Podkreślić jednak trzeba, że 
najlepszym modelem jest prosty model autoregresyjny, gdzie bieżącą wartość 
wskaźnika równoległego koniunktury objaśnia się jego wartością z poprzedniego 
miesiąca. 

                                                      
6 Wszystkie analizowane szeregi czasowe są I(1), modele budowano więc  oparciu o pierwsze 
przyrosty zmiennych, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej.  
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 W następnym kroku sprawdzono, czy dodanie wartości opóźnionych wskaźnika 
wyprzedzającego do podstawowego modelu autoregresyjnego z jednym opóźnieniem 
poprawia jego jakość i pozwala lepiej modelować bieżący wskaźnik koniunktury. 
Podobnie jak poprzednio, wychodząc od modelu z czterema opóźnieniami, dokonano 
selekcji wstecznej w oparciu o kryterium informacyjne BIC. We wszystkich modelach 
sprawdzano wystąpienie zjawiska współliniowości (nie występuje). Wykonywano 
również standardowe testy autokorelacji i heteroskedastyczności. W tabeli 4 zebrano 
wyniki estymacji. Pokazano również różnice wartości kryterium informacyjnego BIC 
oraz skorygowanego R2 pomiędzy modelem bazowym (autoregresyjnym rzędu 1) oraz 
modelami uwzględniającymi wskaźniki wyprzedzające. 
 
Tabela 4  Wyniki estymacji modeli z opóźnionymi wartościami wskaźnika 

równoległego oraz wyprzedzającego 

Indeks BIC   
Adj. 
R2 

 t-1 t-2 

BIEC 699,19 4,30 0,61% 0,92 0,002  0,08 
IRG 635,66 67,83 9,64% 0,94 0,019 1,94E-05  
Ipsos 703,84 -0,34 -0,05% 0,92 -0,001  0,68 

GUS 701,57 1,93 0,27% 0,92 0,003 0,05  

W tabeli podano wartości kryterium informacyjnego Schwarza, jego zmiany bezwzględne i 
względne w stosunku do modelu bazowego, skorygowane R2 oraz jego zmiany w stosunku do 
modelu bazowego oraz p-value dla parametrów odpowiadających wskaźnikom koniunktury. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Uzyskane wyniki wyraźnie różnią się pomiędzy wskaźnikami. W przypadku 
wskaźnika publikowanego przez Ipsos nie udało się zbudować zadowalającego 
modelu, gdyż we wszystkich wariantach wskaźnik wyprzedzający okazywał się 
nieistotny statystycznie. W najlepszym uwzględniającym tę zmienną  modelu, 
zaprezentowanym w powyższej tabeli, wartość kryterium informacyjnego jest wyższa 
niż w modelu bazowym, a wartość skorygowanego R2 – niższa.  
W przypadku wskaźnika publikowanego przez BIEC oraz opracowanego na podstawie 
danych z GUS zmienna istotna była jedynie na poziomie istotności 0,1. 
Zaobserwowano pozytywne zmiany wartości kryterium informacyjnego oraz 
skorygowanego R2. Zastrzec jednak należy, że są to zmiany minimalne. 
Jedynym wskaźnikiem, którego uwzględnienie przyniosło istotną poprawę jakości 
modelu, jest wskaźnik IRG SGH. Jego dodanie do modelu przyniosło spadek wartości 
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kryterium informacyjnego o ponad 9% oraz wzrost skorygowanego R2 o 2 p.p. (osiąga 
on bardzo wysoką wartość 94%). Inaczej niż w przypadku modelu 
nieuwzględniającego części autoregresyjnej, najlepsze wyniki przyniosło 
uwzględnienie pierwszego opóźnienia. 
 Następnym etapem analizy było zweryfikowanie, czy wartości wskaźnika 
równoległego koniunktury oraz wskaźników wyprzedzających połączone są relacją 
długookresową. W pierwszym kroku z modeli uwzględniających kolejne opóźnienia 
wskaźników wyprzedzających uzyskano reszty oraz przetestowano ich stacjonarność. 
Wyniki zebrano w tabeli 5.  

 
Tabela 5  Wyniki testów ADF dla szeregów reszt 

Indeks opóźnienie p-value Indeks opóźnienie p-value 

BIEC 1 0,09 Ipsos 1 0,001* 

BIEC 2 0,02* Ipsos 2 0,001* 
BIEC 3 0,20 Ipsos 3 0,002* 

IRG 1 0,27 GUS 1 0,04* 
IRG 2 0,22 GUS 2 0,08 
IRG 3 0,22 GUS 3 0,11 
Gwiazdką oznaczono szeregi stacjonarne na poziomie istotności 0,05. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Wyniki wskazują, że stacjonarne są szeregi reszt pochodzące z modeli 
uwzględniających wskaźnik BIEC (opóźniony o 2 okresy), wskaźnik Ipsos (opóźniony 
o 1, 2 lub 3 okresy) oraz wskaźnik oparty na danych GUS (opóźniony o 1 okres). 
Dowodzi to istnienia stabilnej relacji pomiędzy wskaźnikiem równoległym a 
opóźnionymi o odpowiednią liczbę okresów wskaźnikami wyprzedzającymi. Fakt ten 
pozwala na zbudowanie modeli korekty błędem, w których jako zmienną objaśniającą 
uwzględnić można opóźnione wskaźniki wyprzedzające. Skrócone wyniki estymacji 
takich modeli przedstawiono w poniższych tabelach. W modelach uwzględniających 
wskaźnik Ipsos opóźniony o 2 oraz o 3 okresy oszacowanie parametru korekty błędem 
okazało się być nieistotne różne od zera, wyniki estymacji pominięto. 
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Tabela 6  Wyniki estymacji modelu ECM dla zmiennych ESI(t) oraz BIEC(t-2) 

  Współczynnik p-value 

const -0,09 0,66 

resid_1 -0,07 0,04 
d_BIEC_2 0,60 0,01 

resid_1 oznacza opóźnioną o 1 okres wartość reszt z modelu uwzględniającego zmienne ESI 
oraz BIEC(t-2); d_BIEC_2 – pierwsze przyrosty opóźnionego o dwa okresy wskaźnika 
wyprzedzającego BIEC. W kolejnych modelach oznaczenia analogiczne. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 6 Wyniki estymacji modelu ECM dla zmiennych ESI(t) oraz Ipsos(t-1) 

  Współczynnik p-value 

const 0,06 0,78 
d_Ipsos_1 0,41 0,001 

resid_1 -0,08 0,01 
Wsp. determinacji R2 = 0,09 
Skorygowany R2 = 0,08 
Statystyka F (2, 140) = 7,75 (wartość p = 0,00064) 
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = -0,04 
Kryterium bayesowskie Schwarza  = 696,25 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Tabela 7 Wyniki estymacji modelu ECM dla zmiennych ESI(t) oraz GUS(t-1) 

  Współczynnik p-value 

const 0,01 0,95 

d_GUS_1 0,41 0,03 
resid_1 -0,11 0,02 
Wsp. determinacji R2 = 0,10 
Skorygowany R2 = 0,09 
Statystyka F (2, 140) = 7,93 (wartość p = 0,000546) 
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = -0,04 
Kryterium bayesowskie Schwarza  = 695,93 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wsp. determinacji R2 = 0,10 
Skorygowany R2 = 0,09 
Statystyka F (2, 139) = 8,01 (wartość p = 0,00051) 
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,002 
Kryterium bayesowskie Schwarza  = 691,37 
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 We wszystkich trzech modelach parametr korekty błędem jest statystycznie różny 
od zera oraz ujemny. Pod względem wartości kryterium informacyjnego BIC modele 
są podobnej jakości, przy czym ten uwzględniający wskaźnik BIEC opóźniony o dwa 
okresy jest minimalnie lepszy od pozostałych. W wypadku wszystkich trzech 
przypadkach można jednak mówić o istnieniu stabilnej relacji między wskaźnikiem 
równoległym a wskaźnikami wyprzedzającymi 
 
3. Analiza cykliczno ści 

 Kolejnym punktem analizy wskaźników koniunktury jest weryfikacja ich zgodności 
ze wskaźnikiem równoległym pod względem morfologii cykli koniunkturalnych 
(długość trwania faz) oraz wyprzedzenia przy wskazywaniu punktów zwrotnych. 
 W pierwszej kolejności, za pomocą procedury Bry – Boschan przeprowadzona 
została identyfikacja występujących we wskaźnikach cykli i ich faz. Następnie 
wartości dla wskaźników wyprzedzających zostały porównane z wynikami dla 
wskaźnika równoległego. Dalej, za pomocą analizy punktów zwrotnych oceniona 
została zdolność wskaźników wyprzedzających do prawidłowego, odpowiednio 
wczesnego sygnalizowania zbliżających się zmian koniunktury. Na koniec, w celu 
lepszej weryfikacji zgodności cykli występujących we wskaźnikach wyprzedzających 
oraz równoległym, przeprowadzona została analiza spektralna oraz test identyczności 
funkcji autokowariancji. 
 
Tabela 8  Długości poszczególnych faz według wskaźników wyprzedzających oraz 

odchylenia od wskazań wskaźnika równoległego.  

 ESI BIEC różnica IRG różnica GUS różnica 

wzrost 13 17 4 11 -2 11 -2 

spadek 20 16 -4 24 4 27 7 

wzrost 30 32 2 33 3 23 -7 

spadek 12 7 -5 7 -5 13 1 

wzrost 23 31 8 23 0 36 13 

spadek 19 16 -3 24 5 14 -5 

wzrost śr 22,00 26,67 4,67 22,33 0,33 23,33 1,33 

spadek śr 17,00 13,00 -4,00 18,33 1,33 18,00 1,00 

Źródło: Opracowanie własne 
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 Procedura Bry – Boschan (Bry – Boschan routine), nazwana tak od nazwisk 
twórców – Gerharda Bry i Charlotte Boschan7, jest standardowo stosowaną procedurą 
mającą na celu identyfikację cykli we wskaźnikach koniunktury. Jej stosowanie 
zalecane jest przez NBER. 
 W tabeli 8. zebrano długości poszczególnych faz cykli koniunkturalnych 
wskazywane przez poszczególne indeksy oraz ich odchylenia od odczytów 
referencyjnych. Nie uwzględniono w analizie faz niepełnych, tj. pierwszej i ostatniej, 
które nie mieszczą się w całości w zakresie próby. Zauważyć można, że zgodnie z 
teorią cykli koniunkturalnych fazy wzrostowe są wyraźnie dłuższe od faz spadkowych. 
Wydaje się, że brak jest jakichkolwiek prawidłowości w zakresie skracania bądź 
wydłużania różnego typu faz przez wskaźniki wyprzedzające. Najmniejsze średnie 
różnice zanotowano dla wskaźnika publikowanego przez IRG, największe – dla tego 
opracowywanego przez BIEC. Wskaźnik publikowany przez Ipsos posiada wzorzec 
cykliczności zupełnie niezgodny ze wskaźnikiem bazowym. Został więc pominięty 
przy dalszych analizach w tym podrozdziale, ponieważ przy zupełnie innym przebiegu 
cykli nie można porównać ich długości i przesunięcia ze wskaźnikiem referencyjnym. 
 
Tabela 9  Błędy wskazań długości poszczególnych faz według wskaźników 

wyprzedzających. Gwiazdką zaznaczono wartości najmniejsze 

 BIEC IRG GUS 

wzrost MPE 21,21% 1,52%* 6,06% 

spadek MPE -23,53% 7,84% 5,88%* 
wzrost MAPE 15,91% 5,68%* 25,00% 

spadek MAPE 23,53%* 27,45% 25,49% 
wzrost RMSE 41,66% 16,39%* 67,73% 
spadek RMSE 32,14%* 36,93% 39,36% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Porównania jakości poszczególnych wskaźników łatwiej dokonać opierając się na 
analizie błędów względnych, które przedstawiono w tabeli 9. Zauważyć można, że 
wskaźniki charakteryzują się podobną jakością, przy czym najlepszym wydaje się być 
wskaźnik publikowany przez IRG SGH. Największe błędy zaobserwowano dla 
wskaźnika opartego na danych GUS. Ponadto wydaje się, że fazy wzrostowe są przez 

                                                      
7 Zob.  G. Bry, Ch. Boschan, Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and 
Computer Programs, Technical Papers 20, NBER 1971. 
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wskaźniki wyprzedzające oddawane dokładniej, tj. względne błędy dla wskazań ich 
długości są nieco mniejsze. Wysokie wartości błędu RMS wskazują, że istniały 
pojedyncze wskazania wydatnie różniące się od tych prawdziwych. Analiza tabeli 8 
pozwala stwierdzić, że to przeszacowanie długości fazy wzrostowej poprzedzającej 
kryzys finansowy spowodowało podwyższone wartości błędów średniokwadratowych 
(w przypadku wskaźników BIEC i GUS). 
 
4. Analiza punktów zwrotnych 

 Precyzyjne wskazywanie długości poszczególnych faz nie jest jednak tak ważne, 
jak sygnalizowanie zbliżających się punktów zwrotnych (tj. punktów, w których po 
okresie wzrostu następuje spadek lub odwrotnie) z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Dobre oddanie punktów zwrotnych ma fundamentalne znaczenie w badaniach 
koniunktury. Dlatego też należy poddać analizie zdolność rozpatrywanych 
wskaźników do prognozowania zmian wskaźnika równoległego. 
 
Tabela 10 Wyprzedzenia (opóźnienia) we wskazaniach początków kolejnych faz 

przez wskaźniki wyprzedzające 

 BIEC IRG GUS 

spadek - - - 

wzrost 6 4 6 

spadek 2 6 8 

wzrost 6 2 1 

spadek 4 -1 8 

wzrost 9 4 7 

spadek 1 4 -6 

wzrost 4 -1 -1 

spadek śr 2,33 3 3,33 

wzrost śr 6,25 2,25 3,25 

Źródło: Opracowanie własne 
 
  Tabela 10 podsumowuje wielkości wyprzedzeń, z jakimi wskaźniki wyprzedzające 
przewidywały początki poszczególnych faz cykli koniunkturalnych. Po pierwsze, 
zauważyć można zadowalające wielkości wyprzedzeń w prognozowaniu zmian faz 
cyklu koniunkturalnego, co potwierdza przydatność wskaźników wyprzedzających w 
krótkookresowym prognozowaniu zmian koniunktury. Wyraźnie widać również, że 
wskaźniki (oprócz tego publikowanego przez BIEC) nie poradziły sobie z 
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prognozowaniem zmian koniunktury związanych z kryzysem finansowym, w czasie 
którego to reagowały z opóźnieniem w stosunku do wskaźnika równoległego. Również 
jedynie w przypadku wskaźnika BIEC daje się wyraźnie zauważyć znaną z literatury 
właściwość wskaźników wyprzedzających, polegającą na większym wyprzedzeniu 
fazy wzrostowej niż fazy spadkowej8. Generalnie należy uznać, że wskaźnik BIEC 
sprawdzał się dużo lepiej niż pozostałe, ale jakość wszystkich trzech mierników jest 
satysfakcjonująca. 
 Innym sposobem przeanalizowania jakości prognozowania punktów zwrotnych jest 
wyliczenie współczynników rozbieżności, które pozwalają na ocenę zarówno 
wielkości bezwzględnej błędów, jak i ich kierunku. Ta analiza oparta jest na całej 
próbie, a nie na zidentyfikowanych w poprzednim podrozdziale cyklach. 
 Współczynnik rozbieżności stosuje się w dwóch postaciach9. Pierwsza z nich 
wyraża się następującym wzorem: 

 $1∆ =
&�
'∑ �∆�() �()*�⁄ ,	∆�) �)*�⁄ �)"')"�

&�'∑ �∆�()/�()*��')"� �&�'∑ �∆�)/�)*��')"�
     (6) 

a druga: 

 $2∆ =
&�'∑ �∆�() �()*�⁄ ,	∆�) �)*�⁄ �)"')"�

&�'∑ �∆�)/�)*��')"�
    (7) 

 Współczynnik $1∆ jest unormowany na przedziale <0; 1>, jego niskie wartości 
wskazują na dobre oddawanie wartości empirycznych i dużą dokładność prognozy. 
Wadą tej miary jest brak interpretacji mianownika. 
 Inaczej jest w przypadku współczynnika $2∆, który jest łatwo interpretowalny, 
jednakże jego wartości nie są unormowane. Można o nich powiedzieć jedynie, że 
wartość 1 oznacza prognozy tak samo dobre, jak prognozy zakładające brak zmian.  
 Tabele 11 i 12 przedstawiają obliczone wartości współczynników rozbieżności przy 
kolejnych opóźnieniach wskaźników wyprzedzających. Należy stwierdzić, że nie 
najlepiej sprawdzają się one w prognozowaniu punktów zwrotnych. W większości 
przypadków wskazania pochodzące ze wskaźników wyprzedzających są gorsze od 
prognoz naiwnych zakładających brak zmian. Obie wersje współczynnika przynoszą 
ponadto rozbieżne wskazania, według pierwszej najlepiej z prognozami radzą sobie 
współczynniki publikowane przez Ipsos i BIEC, według drugiego – najbardziej 

                                                      
8 Zob. M. Drozdowicz – Bieć, Charakterystyka wskaźników wyprzedzających [w:] Prace i 
Materiały IRG SGH, Z. 73, 2002, s.  45 – 50.  
9 Zob. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Warszawa 2003, s. 236.  
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zbliżone do danych empirycznych są wskazania wskaźników pochodzących z IRG 
SGH oraz GUS. 
 

Tabela 11 Wartości współczynnika rozbieżności U1∆ dla poszczególnych 
wskaźników wyprzedzających przy różnych opóźnieniach 

t BIEC IRG Ipsos GUS 

0 0,720 0,959 0,551 0,965 

1 0,769 0,957 0,628 0,969 

2 0,731 0,958 0,663 0,966 

3 0,763 0,960 0,682 0,965 

4 0,737 0,959 0,700 0,966 

5 0,782 0,956 0,708 0,968 

6 0,765 0,957 0,722 0,969 

7 0,750 0,959 0,740 0,967 

8 0,769 0,949 0,751 0,966 

9 0,777 0,951 0,734 0,967 

10 0,795 0,955 0,725 0,970 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 12 Wartości współczynnika rozbieżności U2∆ dla poszczególnych 

wskaźników wyprzedzających przy różnych opóźnieniach 

t BIEC IRG Ipsos GUS 

0 2,952 1,005 1,104 0,998 

1 3,153 1,003 1,260 1,003 

2 2,995 1,003 1,326 0,999 

3 3,125 1,005 1,364 0,998 

4 3,032 1,004 1,402 0,999 

5 3,226 1,001 1,419 1,000 

6 3,147 1,001 1,444 1,001 

7 3,059 1,003 1,475 1,000 

8 3,138 0,992 1,503 0,998 

9 3,215 0,994 1,469 0,999 

10 3,256 0,998 1,452 1,001 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Jedynie w przypadku wskaźnika publikowanego przez BIEC daje się zauważyć, że 
dla 2 – 4 opóźnień wartości współczynników rozbieżności są nieco niższe niż w 
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przypadku innych opóźnień. Wskazuje to, że na takim horyzoncie czasowym (2 – 4 
miesiące) prognozy uzyskane z tego wskaźnika są najbardziej dokładne. W przypadku 
wskaźników pochodzących z IRG oraz GUS wartości praktycznie nie zmieniają się w 
czasie. W przypadku wskaźnika publikowanego przez Ipsos zauważyć można 
natomiast monotoniczny wzrost wartości wraz ze wzrostem opóźnienia (do opóźnienia 
rzędu 8), co wskazuje, że wskaźnik ten najlepiej oddaje bieżący stan koniunktury, a nie 
jego stan w przyszłości. 
 
5. Analiza równo ści funkcji autokowariancji 

 Kolejną stosowaną w odniesieniu do wskaźników koniunktury metodą weryfikacji 
wiernego odwzorowania cykliczności jest analiza równości funkcji autokowariancji10. 
Została ona opisana m. in. w pracy R. Lunda i in. (2004). Zasadność jej stosowania w 
odniesieniu do cykli koniunkturalnych opiera się na założeniu, że identyczność funkcji 
autokowariancji świadczy o takim samym schemacie cykliczności w dwóch 
analizowanych szeregach czasowych. Jak wyjaśniono powyżej, wierne oddanie 
schematu cykliczności wskaźnika bazowego przez wskaźnik wyprzedzający jest 
ważnym wymaganiem stawianym dobrym miernikom wyprzedzającym koniunktury. 
 Aby uzyskać porównywalność wyników dla wszystkich wskaźników, obliczenia 
przeprowadzono na próbie od września 1998 (dane dla wskaźnika IRG SGH zaczynają 
się od tego miesiąca). Tak więc przy 135 obserwacjach wartość krytyczna na poziomie 
istotności 0,05 wyniosła 1,665. Wartości empiryczne uzyskane dla poszczególnych 
wskaźników przedstawiono w tabeli 13. 
 
Tabela 13 Wartości statystyk testowych testu równości funkcji autokowariancji 

(porównania do wskaźnika równoległego) 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

Uemp 0,880 1,451 1,130 0,673 

Źródło: Opracowanie własne 
 

                                                      
10 Zob. Białowolski P., Dudek S., Wykorzystanie wyników badania kondycji gospodarstw 
domowych IRG SGH do analizy i prognozowania spożycia indywidualnego gospodarstw 
domowych, w: Z Badań Koniunktury Gospodarczej Polsce, red. Adamowicz E., Prace i 
Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Zeszyt 76, 2005, s. 7-18. , S. Dudek, Consumer 
Survey Data and short-term forecasting of households consumption expenditures in Poland, 
29th CIRET Conference, Santiago, 2008. 
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 Dla wszystkich wskaźników wyprzedzających na poziomie istotności 0,05 brak jest 
więc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o jednakowym przebiegu 
funkcji autokowariancji w stosunku do wskaźnika równoległego ESI. Wskazuje to na 
dobre oddanie przez wszystkie wskaźniki morfologii cykliczności obecnej we 
wskaźniku referencyjnych. Na podstawie wartości statystyk testu można stwierdzić, 
wskaźnikami najlepiej oddającymi przebieg cykliczności we wskaźniku równoległym 
są wskaźniki publikowane przez BIEC oraz wskaźnik oparty na danych GUS. 
 
6. Analiza podobie ństwa 

 Analiza podobieństwa jest interesującym narzędziem pozwalającym na 
kwantyfikację i analizę podobieństwa między szeregami czasowymi. Nie jest ona 
powszechnie stosowana w analizie wskaźników koniunktury, ale na potrzeby niniejszej 
pracy jest metodą bardzo użyteczną. Umożliwia ona kompleksową analizę 
podobieństwa przebiegu zmiennych oraz porównywanie podobieństwa między 
różnymi kombinacjami szeregów czasowych11: 
 Obliczone wielkości miary podobieństwa między wskaźnikami wyprzedzającymi a 
wskaźnikiem równoległym przedstawiono w tabeli 15. Miary obliczono dla wszystkich 
opóźnień wskaźnika wyprzedzającego do dwunastego włącznie. W ten sposób można 
sprawdzić nie tylko, który ze wskaźników ma przebieg najbardziej podobny do 
wskaźnika referencyjnego, ale również dla których opóźnień miary przyjmują 
największe wartości. Wskazuje to na długość okresu, o jaki wskaźnik wyprzedzający 
wyprzedza wskaźnik równoległy. 
 Z zaprezentowanych powyżej obliczeń wynika, że wskaźnikami najbardziej 
podobnymi do wskaźnika referencyjnego są wskaźniki publikowane przez BIEC oraz 
IRG SGH. W przypadku drugiego z nich, przy jedno – i dwumiesięcznym 
wyprzedzeniu wartość miary podobieństwa przekracza 0,6, co jest bardzo wysokim 
wskazaniem. Zdecydowanie najniższe podobieństwo zaobserwowano dla wskaźnika 
publikowanego przez Ipsos. 
 Kolejną interesującą obserwacją są zmiany stopnia podobieństwa w zależności od 
opóźnienia wskaźnika wyprzedzającego. Dla wskaźników pochodzących z BIEC oraz 
z danych GUS największe podobieństwo notowane jest dla pierwszego opóźnienia, dla 
miernika publikowanego przez IRG SGH – dla drugiego opóźnienia. Skoro przy 
miesięcznym i dwumiesięcznym przesunięciu wskaźniki wyprzedzające stawały się 

                                                      
11 Zob. Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Similarity analysis of Growth Cycles [w:] Prace i 
Materiały IRG SGH, red. Z. Matkowski, Z. 74, 2004, s. 299.  
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najbardziej podobne do wskaźnika równoległego, oznacza to, że na taki horyzont 
czasowy płynące z nich prognozy są najbardziej adekwatne. 
 Interesującą obserwacją jest również to, że w przypadku trzech mierników (BIEC, 
IRG, GUS) zaobserwować można wyraźny wzrost podobieństwa do wskaźnika 
referencyjnego przy opóźnieniu o 5 – 6 okresów. Można to interpretować jako dowód, 
że w oparciu o wskaźniki wyprzedzające można generować również prognozy o takim 
horyzoncie czasowym i będą one posiadać wartość informacyjną. Prawidłowości takiej 
nie zaobserwowano jednak w innych przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach 
analizach. 
 Trzeba również dodać, że wskaźnik publikowany przez Ipsos zdecydowanie odstaje 
od pozostałych wskaźników pod względem jego podobieństwa do miernika 
równoległego. Obliczone wartości są nie tylko wyraźnie niższe, niż w pozostałych 
szeregach, ale aż do ósmego opóźnienia maleją monotonicznie. W szczególności jego 
wartości opóźnione o 1 czy 2 okresy są mniej podobne do wskaźnika równoległego niż 
wartości nieopóźnione. Stawia to pod znakiem zapytania przydatność prognoz, nawet 
krótkookresowych, dokonywanych w oparciu o wskaźnik publikowany przez Ipsos. 
Przypomnieć należy, że podobną prawidłowość zaobserwowano przy analizie 
współczynników rozbieżności. 
 Dla precyzyjniejszej oceny podobieństwa badanych wskaźników skonstruowano 
wartości krytyczne dla opartego o przedstawioną powyżej miarę podobieństwa testu. 
Hipoteza zerowa mówi, że oba szeregi są niezależnymi od siebie procesami 
autoregresyjnymi stopnia pierwszego. Miara podobieństwa jest wówczas na tyle niska, 
że pochodzić może z przypadkowej zbieżności szeregów od siebie niezależnych. 
Wartości krytyczne uzyskano metodą Monte Carlo na podstawie 10.000 replikacji. 
Zebrano je w poniższej tabeli. 
 
Tabela 14 Wartości krytyczne uzyskane metodą Monte Carlo dla n=10.000 replikacji 

poziom istotności wartość krytyczna 

0,1 0,452 
0,05 0,468 

0,025 0,482 
0,01 0,498 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Stosując wartość krytyczną na poziomie istotności 0,05 można w prezentowanej 
wyżej tabeli oznaczyć wartości istotnie różne od zera (por. tabela 15). Zauważyć 
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można, że najwięcej wartości istotnie różnych od zera występuje przy wskaźniku BIEC 
oraz IRG. W przypadku wskaźnika Ipsos istotnie różne od zera okazały się wartości 
dla opóźnień 0 i 1. W przypadku wskaźnika opartego o dane GUS istotność 
statystyczną zaobserwowano dla opóźnień 0, 1, 4, 5 i 6. Wyraźnie widać tu 
sygnalizowaną wyżej prawidłowość, że podobieństwo do wskaźnika równoległego jest 
największe dla opóźnień 1 – 2 oraz opóźnień większych, wynoszących ok. 6. 
 
Tabela 15 Miary podobieństwa między wskaźnikami wyprzedzającymi i ich 

opóźnieniami a wskaźnikiem równoległym. Gwiazdką oznaczono 
wartości istotnie różne od zera 

t BIEC IRG Ipsos GUS 

0 0,545* 0,592* 0,544* 0,472* 

1 0,552* 0,613* 0,485* 0,489* 

2 0,543* 0,624* 0,444 0,444 

3 0,527* 0,559* 0,415 0,458 

4 0,509* 0,516* 0,388 0,474* 

5 0,496* 0,525* 0,318 0,487* 

6 0,532* 0,505* 0,311 0,482* 

7 0,494* 0,470* 0,262 0,434 

8 0,476* 0,413 0,267 0,391 

9 0,459 0,380 0,305 0,374 

10 0,478* 0,395 0,304 0,344 

11 0,498 0,385 0,284 0,368 

12 0,447 0,420 0,265 0,389 

Źródło: Opracowanie własne 
 
7. Prognozy stanu koniunktury gospodarczej uzyskiwa ne na podstawie 
wska źników wyprzedzaj ących 

 Najważniejszym zadaniem stawianym wskaźnikom wyprzedzającym koniunktury 
jest krótkookresowe prognozowanie zmian koniunktury gospodarczej. Dlatego też 
kompleksowa analiza jakości i trafności otrzymywanych na ich podstawie prognoz jest 
bardzo istotna dla ogólnej oceny przydatności owych mierników.  
 Poniżej przeanalizowana została trafność krótkookresowych predykcji koniunktury 
gospodarczej dokonywanych w oparciu o proste modele ekonometryczne (por. wyżej). 
Uwzględniono w nich wartości historyczne wskaźników wyprzedzających oraz 
wskaźnika równoległego.  



52     Karol Szeplewicz 

 Zastosowano kilka sposobów oceny i porównania jakości otrzymanych prognoz. Na 
początku wyliczono proste miary błędów prognoz dla dwóch zestawów modeli – 
uwzględniających opóźnione wartości wskaźnika równoległego oraz go 
nieuwzględniające. Zabieg ten pozwala na ocenę tego, jak wiele dodatkowych 
informacji na temat koniunktury, niezawartych we wskaźniku równoległym, przenoszą 
wskaźniki wyprzedzające. Następnie przeprowadzono szereg testów weryfikujących 
hipotezy o jednakowej jakości prognoz (ENC-T, ENC-REG, ENC-NEW12) oraz test 
Faira – Schillera, który pozwala porównać prognozy z dwóch alternatywnych modeli.13  
 Należy podkreślić, że w prognozach otrzymywanych ze wskaźników 
wyprzedzających zgodność absolutnych wartości wskazań nie gra roli tak ważnej, jak 
prawidłowe wskazywanie tendencji w koniunkturze gospodarczej – z punktu widzenia 
praktyki gospodarczej cenniejszy byłby wskaźnik obarczony np. większym błędem 
średniokwadratowym, ale precyzyjnie wskazujący momenty zwrotów koniunktury, 
wejścia w recesję i wyjścia z niej itd. Dlatego też zweryfikowano również zdolność do 
trafnego prognozowania faz koniunktury gospodarczej. Posłużono się przy tym 
otrzymanymi w rozdziale III datami początków i końców recesji. Zbudowano model 
regresji logistycznej ze zmienną zależną określającą fakt znajdowania się gospodarki 
polskiej w fazie recesji. 
  Ostatnim etapem analizy było porównanie otrzymanych z modeli (opartych o 
szeregi czasowe obejmujące okres do grudnia 2009) prognoz ex ante z rzeczywistymi 
wartościami wskaźnika równoległego odnotowanymi w okresie od stycznia do czerwca 
2010. Wykorzystano zarówno prognozy pochodzące z modeli liniowych, jak i 
wskazania z modeli regresji logistycznej. 
 
7.1. Prognozy ex post 

 Analizę prognoz ex post rozpoczęto od wyliczenia standardowych miar błędów 
prognoz. Zebrano je w tabelach 16 oraz 17.  
 Pierwsza z nich przedstawia błędy w modelach uwzględniających jedynie wartości 
opóźnione wskaźników wyprzedzających. Zauważyć można, że otrzymane z nich 
prognozy charakteryzują się względnie dużymi błędami. Wartości średniego błędu 
absolutnego zbliżone są do 5%, natomiast w wypadku błędu średniokwadratowego 

                                                      
12 Zob. T. Clark, M. McCracken, Tests of equal forecast accuracy and encompassing for nested 
models, Journal of Econometrics vol. 105, 2001, s. 85-110. 
13Zob. Fair R., Schiller R., Comparing information in forecasts from econometric models, 
American Economic Review, Vol. 3, 1990, s. 375-389. 
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jedynie model oparty o wskaźnik IRG pozwala na uzyskanie prognoz z błędem 
niższym niż 5%. Również analiza zdekomponowanego współczynnika Theila 
wskazuje, że można mieć poważne zastrzeżenia do jakości prognoz uzyskiwanych ze 
wskaźników wyprzedzających. Zauważyć można, że dla dwóch wskaźników 
niezerowy jest pierwszy komponent współczynnika Theila, co wskazuje na 
obciążoność prognoz. W przypadku wskaźnika publikowanego przez Ipsos komponent 
ten wynosi aż 15%. Drugi komponent, oceniający trafność oddania wariancji zmiennej 
objaśniane14, przekracza 10% dla wszystkich wskaźników oprócz wskaźnika IRG. 
 Ogólnie stwierdzić należy, że prognozy pochodzące z modeli z samymi 
wskaźnikami wyprzedzającymi nie mają zadowalającej jakości. Spośród czterech 
analizowanych wskaźników zdecydowanie wyróżnia się wskaźnik IRG, pochodzące z 
niego prognozy mają zadowalającą jakość. Najgorsze pochodzą natomiast ze 
wskaźnika publikowanego przez Ipsos. 
 
Tabela 16 Wartości błędów dla prognoz z modeli nieuwzględniających części 

autoregresyjnej 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

MPE 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 

MAPE 4,71% 3,46% 5,15% 4,47% 

RMSE 6,11% 3,95% 6,59% 5,95% 

Um 0,00% 0,00% 15,30% 4,05% 

Us 12,35% 1,86% 15,00% 12,07% 

Uc 87,65% 98,14% 69,70% 83,89% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Ważnych wniosków dostarcza natomiast analiza tabeli 17. Zebrano w niej 
analogiczne miary dla modeli, w których oprócz wskaźników wyprzedzających 
uwzględniono również wartości opóźnione wskaźnika równoległego (specyfikacja jak 
powyżej). Błędy wyliczono też dla modelu bazowego, czyli modelu autoregresyjnego 
bez wskaźników wyprzedzających. 
 Pierwszą obserwacją jest zdecydowana poprawa jakości prognoz. Wartości błędów 
nie przekraczają 2%, co świadczy o ich bardzo dużej dokładności. Rozkład 
współczynnika Theila również okazał się być dużo bardziej korzystny, wskazuje na 
nieobciążoność prognoz oraz bardzo dobre oddanie zmienności zmiennej 
prognozowanej. 
                                                      

 14Zob. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Warszawa 2003, s. 234. 
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 Z drugiej jednak strony porównanie z modelem bazowym wyraźnie wskazuje, że 
dobra jakość prognoz w tych modelach jest wyłącznie pochodną uwzględnienia w nich 
wskaźnika równoległego. Wartości błędów dla modelu bazowego są jedynie 
nieznacznie wyższe niż dla modeli uwzględniających również wskaźniki 
wyprzedzające. Można więc powiedzieć, że wskaźniki wyprzedzające nie zawierają 
informacji, które byłyby nieobecne w wartościach historycznych wskaźnika 
równoległego i pozwalałyby go lepiej prognozować. 
 
Tabela 17 Wartości błędów dla prognoz z modeli uwzględniających częś 

autoregresyjną oraz dla modelu bazowego 

 BIEC IRG Ipsos GUS Model bazowy 

MPE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MAPE 1,14% 1,09% 1,18% 1,18% 1,20% 

RMSE 1,57% 1,40% 1,55% 1,56% 1,59% 

Um 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 

Us 0,66% 1,05% 0,64% 0,64% 0,68% 

Uc 99,34% 98,82% 99,36% 99,36% 99,32% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Wysnuty wyżej wniosek wymaga jednak formalnej weryfikacji. Jest ona możliwa w 
oparciu o trzy wspomniane wyżej testy na jednakową jakość predykcji. Jako że można 
je stosować jedynie na zmiennych stacjonarnych, wykorzystano prognozy pochodzące 
z modeli opartych o pierwsze przyrosty. Wyniki tych trzech testów przedstawiono w 
tablicach 18 – 20. Testowano jednakową jakość predykcji uzyskanych z modeli z 
poszczególnymi wskaźnikami wyprzedzającymi w porównaniu z modelem bazowym 
(autoregresyjnym bez wskaźników wyprzedzających) oraz z modelami bez części 
autoregresyjnej (uwzględniającymi jedynie wartości wskaźników wyprzedzających). 
Wszystkie testy wyraźnie wskazują, że jakość predykcji z modeli uwzględniających i 
część autoregresyjną, i wskaźniki wyprzedzające, jest zdecydowanie wyższa niż tych 
pochodzących z modeli pozbawionych części autoregresyjnej. Statystyki testowe 
osiągają bardzo wysokie wartości, co świadczy o znacznej różnicy w jakości prognoz. 
Z drugiej strony wskazania na temat różnicy jakości prognoz pochodzących z modeli z 
częścią autoregresyjną i wskaźnikami wyprzedzającymi w porównaniu do modelu 
bazowego (autoregresyjnego) są niejednoznaczne. Testy ENC-T oraz ENC-REG 
wskazują na statystycznie istotną różnicę w jakości par prognoz, podczas gdy test 
ENC-NEW taką różnicę  wykazuje jedynie dla modelu uwzględniającego wskaźnik 
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IRG. Pewnym jest natomiast, że różnica jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku 
porównania z modelem bazowym. Wydaje się więc, że można powiedzieć, że przy 
prognozowaniu wartości wskaźnika równoległego kluczowe są informacje pochodzące 
z jego odczytów historycznych, ale uwzględnienie informacji płynących ze 
wskaźników wyprzedzających pozwala na poprawę jakości prognoz. 
 
Tabela 18 Wyniki testu ENC-T 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

Model bazowy 1,63 4,82* 3,16* 3,84* 

Model bez części autoregresyjnej 14,03* 9,48* 7,81* 9,38* 
Gwiazdkami oznaczono wartości istotnie różne od zera  na poziomie 0,05. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 19 Wyniki testu ENC-REG 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

Model bazowy 2,63* 7,05* 3,94* 3,57* 

Model bez części autoregresyjnej 55,56* 25,89* 47,94* 33,94* 
Gwiazdkami oznaczono wartości istotnie różne od zera  na poziomie 0,05. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 20 Wyniki testu ENC-NEW 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

Model bazowy 0,09 0,62* 0,20 0,23 

Model bez części autoregresyjnej 14,11* 6,37* 15,74* 10,59* 
Gwiazdkami oznaczono wartości istotnie różne od zera  na poziomie 0,05. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Mankamentem powyższych testów jest fakt, że nie pozwalają na porównanie 
jakości prognoz miedzy poszczególnymi wskaźnikami wyprzedzającymi (dla 
prawidłowych wyników modele, z których pochodzą prognozy, muszą być 
zagnieżdżone). W tej sytuacji posłużyć się można testem Faira – Schillera. Jego 
kolejną zaleta jest fakt, że pozwala ja porównywanie jakości prognoz przy różnym 
horyzoncie czasowym. Poniżej, w tabelach 21-24 przedstawiono wyniki testów 
porównujących wszystkie modele (wraz z modelem bazowym) przy horyzoncie 
prognoz od 1 do 4 miesięcy. Zamieszczono statystyki t-Studenta dla odpowiednich 
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zmiennych. Pierwsza liczba odpowiada zmiennej z główki tabeli, druga – z boczku 
tabeli. Gwiazdkami oznaczono zmienne istotne statystycznie. 
 
Tabela 21 Wyniki testu Faira – Schillera dla prognoz jednomiesięcznych 

 BASE  BIEC  IRG  Ipsos  

BIEC -1,891 1,97*       

IRG -1,316 2,039* -1,366 2,022*     

Ipsos 0,518 -0,308 1,123 -0,886 3,436* -1,579   

GUS -0,973 1,238 -0,399 0,663 -0,857 1,221 -0,857 1,221 

W każdej kolumnie pierwsza wartość dotyczy zmiennej z główki tabeli, druga – zmiennej z 
boczku tabeli. Gwiazdkami oznaczono wartości istotnie różne od zera  na poziomie 0,05. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 22 Wyniki testu Faira – Schillera dla prognoz dwumiesięcznych  

 BASE  BIEC  IRG  Ipsos  

BIEC -1,742 1,904*       

IRG -1,001 2,297* -1,131 2,304*     

Ipsos 0,047 0,432 0,639 -0,122 1,701 -0,054   

GUS -1,683 2,216* -1,121 1,650 1,932* -0,593 -0,818 1,591 

Gwiazdkami oznaczono wartości istotnie różne od zera  na poziomie 0,05. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 23 Wyniki testu Faira – Schillera dla prognoz trzymiesięcznych  

 BASE  BIEC  IRG  Ipsos  

BIEC -1,629 1,878       

IRG -0,498 2,299* -0,565 2,195*     

Ipsos -0,444 1,244 0,124 0,711 1,524 0,762   

GUS -2,134* 2,968* -1,612 2,430* 1,421 0,392 -0,474 1,725 

Gwiazdkami oznaczono wartości istotnie różne od zera  na poziomie 0,05. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 24 Wyniki testu Faira – Schillera dla prognoz czteromiesięcznych 

 BASE  BIEC  IRG  Ipsos  

BIEC -1,748 2,033*       

IRG -0,382 2,413* -0,402 2,246*     

Ipsos -0,348 1,315 0,208 0,769 0,914 1,651   

GUS -2,301 3,276* -1,761 2,711* 1,262 0,734 -0,451 1,950* 

Gwiazdkami oznaczono wartości istotnie różne od zera  na poziomie 0,05. 
Źródło: Opracowanie własne 
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 Analiza tabel wskazuje, że w większości przypadków prognozy uzyskane z modeli 
wzbogaconych o wartości wskaźników wyprzedzających są istotnie lepsze od tych 
pochodzących z modelu autoregresyjnego. Jedynie w przypadku wskaźnika 
publikowanego przez Ipsos nie zaobserwowano takiej właściwości. Na wszystkich 
horyzontach czasowych wskaźnik Ipsos nie niesie żadnych informacji dodatkowych w 
stosunku do tych zawartych we wskaźniku równoległym, które istotnie poprawiłyby 
jakość prognoz z modelu bazowego.  
 Zdecydowanie najlepsze prognozy pochodzą z modeli uwzględniających wskaźnik 
IRG SGH.  Gorsze prognozy pochodzą z modeli uwzględniających wskaźniki BIEC i 
GUS,  przy czym testy nie dają podstaw do stwierdzenia, który z nich jest lepszy. 
Zdecydowanie najmniej przydatnym w prognozowaniu jest wskaźnik publikowany 
przez Ipsos. 
 W następnej kolejności przeanalizowano przydatność wskaźników 
wyprzedzających w prognozowaniu recesji. Jak zaznaczono wyżej, właściwość taka 
jest konieczna dla wykorzystywania wskaźnika w praktyce. Prognozy uzyskano z 
modeli regresji logistycznej. Zmienną zależną była zmienna binarna przyjmująca 
wartość 1, gdy gospodarka polska znajdowała się w recesji (daty recesji jak ustalone za 
pomocą procedury Bry – Boschan ). W modelach uwzględniono zarówno opóźnione 
wartości wskaźników wyprzedzających, jak i wskaźnika równoległego. 
 Przed przeanalizowaniem trafności otrzymanych prognoz należy zaznaczyć, że 
estymacja modelu ze wskaźnikiem publikowanym przez Ipsos nie powiodła się. W 
żadnej ze sprawdzanych specyfikacji wartości wskaźnika  nie okazywały się istotne 
statystycznie. W związku z tym poniższa analiza dotyczy jedynie trzech pozostałych 
wskaźników. 
 W tabelach 25 – 28 przedstawiono tabele klasyfikacji odpowiadające 
poszczególnym modelom (w tym modelowi bazowemu). Zauważyć można, że we 
wszystkich przypadkach zanotowano bardzo wysoki procent poprawnych wskazań. We 
wszystkich przypadkach uwzględnienie wskaźnika wyprzedzającego przyniosło 
poprawę jakości predykcji, jednak jedynie w przypadku wskaźnika IRG poprawa była 
znacząca (o 9 punktów procentowych, z 78% do 87%, w przypadku wskaźnika BIEC 
wyniosła ona 3 punkty procentowe, a dla wskaźnika opartego o dane GUSu – zaledwie 
1 punkt procentowy). 
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Tabela 25 Tablica klasyfikacji dla modelu bazowego  

   Przewidywane  

   recesja  Procent poprawnych klasyfikacji 

   0 1  

Obserwowane recesja 0 64 12 84,21% 

  1 19 45 70,31% 

 Procent ogółem   77,86% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 26 Tablica klasyfikacji dla modelu ze wskaźnikiem BIEC  

   Przewidywane  

   recesja  Procent poprawnych klasyfikacji 

   0 1  

Obserwowane recesja 0 63 13 82,89% 

  1 14 50 78,13% 

 Procent ogółem   80,71% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Tabela 27 Tablica klasyfikacji dla modelu ze wskaźnikiem IRG 

   Przewidywane  

   recesja  Procent poprawnych klasyfikacji 

   0 1  

Obserwowane recesja 0 68 8 89,47% 

  1 9 46 83,64% 

 Procent ogółem   87,02% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Tabela 28 Tablica klasyfikacji dla modelu ze wskaźnikiem GUS 

   Przewidywane  

   recesja  Procent poprawnych klasyfikacji 

   0 1  

Obserwowane recesja 0 63 13 82,89% 

  1 17 47 73,44% 

 Procent ogółem   78,57% 

Źródło: Opracowanie własne 
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 Analiza prognoz ex post przyniosła kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze, 
wykazano, że wskaźniki wyprzedzające koniunktury nie niosą ze sobą wystarczającej 
informacji, aby móc prognozować koniunkturę gospodarczą wyłącznie w oparciu o nie. 
Mogą pełnić co najwyżej rolę uzupełniającą w stosunku do wartości historycznych 
wskaźnika równoległego. Trzeba jednak podkreślić, że pozwalają na istotną 
statystycznie poprawę jakości prognoz w stosunku do prognoz pochodzących z 
wartości historycznych wskaźnika równoległego. Co ważne, prognozy te 
charakteryzują się bardzo wysoką jakością, więc podniesienie ich trafności jest trudne. 
Trzeba więc powiedzieć, że mimo względnie niewielkiej poprawy mierników jakości 
prognoz, wynikającej z poszerzenia modeli o wskaźniki wyprzedzające, są one cennym 
źródłem informacji w prognozowaniu koniunktury gospodarczej. Ich ogromnym 
walorem jest natomiast fakt, że posiadają wyprzedzenie. Z tegoż powodu mogą być z 
powodzeniem stosowane w praktyce gospodarczej. 
Na podstawie prognoz ex post można również łatwo wskazać, które wskaźniki 
wykazują większą przydatność i wyraźniej poprawiają trafność predykcji. 
Zdecydowanie najefektywniejszym z tego punktu widzenia wskaźnikiem jest wskaźnik 
publikowany przez IRG SGH. Gorsze od niego właściwości wykazują wskaźniki BIEC 
oraz wskaźnik oparty o dane GUS. Zdecydowanie najmniej przydatny w 
prognozowaniu okazał się wskaźnik publikowany przez Ipsos. 
 
7.2. Prognozy ex ante 

 Analizy jakości prognoz nie powinno się ograniczać wyłącznie do prognoz ex post. 
Rozpatrzenie błędów ex ante daje cenną możliwość weryfikacji jakości prognoz 
pochodzących w warunkach podobnych do praktyki gospodarczej. Poniżej 
przeanalizowano prognozy ex ante dotyczące pierwszego półrocza 2010, za który to 
okres dostępne były dane o rzeczywistej wartości wskaźnika równoległego 
koniunktury, umożliwiające weryfikację prognoz. 
 Tabela 29 przedstawia prognozy ex ante uzyskane z modeli uwzględniających 
wskaźniki wyprzedzające oraz część autoregresyjną. Po porównaniu ich do 
rzeczywistych wartości wskaźnika równoległego wyliczono wartości błędów MPE, 
MAPE oraz RMSPE. Błędy te okazały się być niskie – w żadnym przypadku nie 
przekroczyły one 5%. Wskazuje to na zadowalającą jakość prognoz oraz potwierdza 
możliwość ich wykorzystania w praktyce gospodarczej.  
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Tabela 29  Prognozy ex ante na okres styczeń – czerwiec 2010 uzyskane z modeli 
liniowych oraz miary ich błędów 

 ESI BIEC IRG Ipsos GUS 

sty-2010 95,27 96,37 94,49 95,11 94,95 

lut-2010 98,47 96,71 95,22 95,34 95,33 

mar-2010 100,58 98,04 95,61 95,31 95,59 

kwi-2010 100,75 99,32 96,27 95,18 96,01 

maj-2010 99,73 100,480 96,83 94,98 96,45 

cze-2010 98,97 101,501 97,41 94,72 96,87 

MPE - 0,23% 3,02% 3,90% 3,13% 

MAPE - 1,70% 3,02% 3,90% 3,13% 

RMSPE - 1,83% 3,37% 4,31% 3,52% 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Zdecydowanie najmniejsze wartości błędów uzyskano dla prognoz pochodzących z 
modelu uwzględniającego wskaźnik wyprzedzający BIEC. Na podstawie pozostałych 
trzech wskaźników uzyskano prognozy o podobnej jakości, przy czym prognozy oparte 
o wskaźnik Ipsos okazały się być najmniej trafnymi. Rysunek 1. ilustruje wartości 
prognoz oraz rzeczywiste poziomy wskaźnika wyprzedzającego. Wyraźnie widać na 
nim różnice między prognozami pochodzącymi ze wskaźnika BIEC oraz z trzech 
pozostałych. 
 

 
Rysunek 1. Prognozy ex ante na okres styczeń – czerwiec 2010 uzyskane z modeli 

liniowych 
Źródło: Opracowanie własne 
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 Dla lepszej weryfikacji jakości prognoz ex ante wyliczono również z modelu 
regresji logistycznej. W tabeli 30 zebrano uzyskane wartości prawdopodobieństw 
wejścia gospodarki polskiej w stan recesji w pierwszym półroczu roku 2010. 
Wszystkie wartości są mniejsze od 0,5, więc wszystkie wskazania odczytać należy 
jako poprawne. Zauważyć można jednak różnicę w wielkości uzyskanych 
prawdopodobieństw w zależności od wykorzystanego wskaźnika. Ryzyko znalezienia 
się w fazie recesji było największe według wskaźnika BIEC, podczas gdy wskaźniki 
IRG oraz GUS z największą pewnością wskazywały na pozostanie w fazie wzrostowej. 
 
Tabela 30  Prawdopodobieństwa znalezienia się w fazie recesji w okresie styczeń – 

czerwiec 2010 uzyskane z modeli regresji logistycznej 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

sty 10 0,461 0,268 0,337 0,332 

lut 10 0,462 0,269 0,337 0,300 

mar 10 0,464 0,239 0,337 0,259 

kwi 10 0,457 0,235 0,341 0,255 

maj 10 0,459 0,248 0,340 0,256 

cze 10 0,464 0,238 0,331 0,299 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Podsumowując, analiza prognoz uzyskanych z modeli zawierających wskaźniki 
wyprzedzające dowiodła przydatności tychże w krótkookresowych predykcjach stanu 
koniunktury gospodarczej. Pozwalają one na podniesienie i tak już wysokiej jakości 
prognoz pochodzących z wartości historycznych wskaźnika równoległego. Pozwalają 
również na trafniejsze przewidywanie znalezienia się gospodarki w fazie 
dekoniunktury. Na podstawie analizy prognoz stwierdzić można różną użyteczność 
poszczególnych wskaźników w prognozowaniu koniunktury. Za najlepszy uznać 
trzeba wskaźnik IRG SGH, najgorszym jest wskaźnik publikowany przez Ipsos. 
 
8. Zakończenie 

 Celem niniejszej pracy była wszechstronna ewaluacja jakości wskaźników 
wyprzedzających koniunktury, której pozytywny wynik mógłby być argumentem za 
szerokim wykorzystaniem tych mierników w praktyce gospodarczej oraz 
przeprowadzenie porównania jakości wskaźników wyprzedzających polskiej 
koniunktury gospodarczej. W każdym z rozdziałów sygnalizowano, które wskaźniki 
okazały się być najlepsze, warto jednak podsumować uzyskane powyżej wyniki. 
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Zbiera je poniższa tabela (31), stanowiąca swego rodzaju ranking polskich 
wskaźników wyprzedzających koniunktury. 
 
Tabela 31 Podsumowanie ewaluacji jakości polskich wskaźników wyprzedzających 

koniunktury 

 BIEC IRG Ipsos GUS 

Przyczynowość 4 4 4 4 

Wyprzedzenia 3 4 2 1 

Modele ekonometryczne 3 4 1 2 

Cykliczność 2 4 1 3 

Punkty zwrotne 4 2 2 2 

Autokowariancja 4 4 4 4 

Podobieństwo 4 3 1 2 

Prognozy ex post 3 4 1 2 

Prognozy ex ante 3 3 1 2 

SUMA 30 32 17 22 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 W tabeli przedstawiono jakość wskaźników wyprzedzających w na różnych polach 
analizowanych powyżej. Jeżeli dany miernik był na danym polu najlepszy, przyznano 
mu cztery punkty, jeżeli był najgorszy – jeden.  
 Najlepszy wskaźnikiem wyprzedzającym okazał się być ten publikowany przez 
IRG SGH. Minimalnie gorszy okazał się być miernik publikowany przez BIEC. 
Trzecim pod względem jakości wskaźnikiem jest wskaźnik oparty o dane GUS, a 
najgorszym – wskaźnik publikowany przez Ipsos. 
 Zaznaczyć należy, że wszystkie wskaźniki wykazały zadowalającą jakość oraz 
przydatność w ocenie stanu koniunktury gospodarczej.  Wykazują związki 
przyczynowo – skutkowe z przyszłym stanem koniunktury, posiadają podobną 
morfologię, obecne w nich cykle są zbliżone do tych obserwowanych w realnej 
gospodarce, poprawiają w końcu jakość prognoz koniunktury gospodarczej 
uzyskiwanych na podstawie wartości historycznych miernika bieżącego. Wszystkie te 
właściwości sprawiają, że wykorzystywanie wskaźników wyprzedzających w  
prognozowaniu i podejmowaniu decyzji gospodarczych na krótki okres jest 
dopuszczalne i pożądane. 
  Na podstawie wszechstronnej, wieloaspektowej analizy dowiedziono, że wskaźniki 
wyprzedzające koniunktury posiadają szereg właściwości predysponujących je do 
szerokiego, efektywnego wykorzystania w procesie prognozowania gospodarczego i 
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planowania. Dostępne na polskim rynku wskaźniki posiadają dość zróżnicowaną 
jakość, jednak wszystkie nadają się do wykorzystania w praktyce gospodarczej.  
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