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METODOLOGICZNE PROBLEMY DIAGNOZOWANIA
WSPÓ CZESNYCH WAHA  KONIUNKTURALNYCH
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Procesy waha  koniunkturalnych by y i s  w dalszym ci gu przedmiotem
prac teoretyków i praktyków, badaj cych dynamiczne zjawiska gospodarcze.
W literaturze przedmiotu wyst puj  zarówno rozwa ania teoretyczne wyja-
niaj ce genez  i mechanizm oscylacji jak i analizy b d ce podstaw  empi-

rycznych bada  ogólnogospodarczych fluktuacji koniunkturalnych. Pe na zna-
jomo  materia u statystycznego oraz metod wykorzystywanych do empirycz-
nych analiz krótko- i redniookresowych oscylacji koniunkturalnych ma istotne
znaczenie poznawcze i praktyczne. Identyfikacja zawarto ci informacyjnej
wska ników koniunkturalnych oraz w a ciwe zastosowanie istniej cych narz -
dzi analitycznych to niezb dne warunki umo liwiaj ce zrozumienie mechani-
zmu waha  cyklicznych oraz zbadanie morfologicznych w a ciwo ci wspó cze-
snych fluktuacji koniunkturalnych. Wyniki prowadzonych analiz tego rodzaju
maj  tak e du e znaczenie praktyczne, gdy  s  bardzo cz sto podstaw
ustalania celów i narz dzi polityki stabilizacji, a tak e s  wykorzystywane
do racjonalnego kszta towania dynamiki i strumieni handlu zagranicznego.

W pracach empirycznych, których celem jest budowa diagnoz lub pro-
gnoz zmian aktywno ci gospodarczej wyst puj  cztery grupy problemów ba-
dawczych, których w a ciwe rozwi zanie determinuje poprawno  metodolo-
giczno-poznawcz  tego typu prac:1
 okre lenie przedmiotu bada  analitycznych wraz z akceptacj  okre lonych

hipotez teoretycznych, opisuj cych mechanizm i w a ciwo ci fluktuacji ko-
niunkturalnych;

 zaaprobowanie materia u empirycznego, który b dzie poddawany pracom
analitycznym;

 przyj cie adekwatnych narz dzi i metod ilo ciowych, s u cych do wyod-
r bniania i analiz zewn trznych form przejawiania si  zmian poziomu ak-
tywno ci gospodarczej;

 sposób oceny i interpretacji wyników prac analitycznych procesów ko-
niunkturalnych.

1 H. Grohman, Statistik im Dienste von Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik � Einige
metholologische Betrachtungen zu ihren Zielen und Möglichkeiten, �Allgemeines Statisti-
sches Archiv�, vol. 60, 1976, s. 328.
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Celem poni szych rozwa a  jest systematyzacja i prezentacja najwa niej-
szych problemów metodologicznych wyst puj cych w retrospektywnych anali-
zach empirycznych wspó czesnych waha  koniunkturalnych. W szczególno ci
uwaga b dzie zwrócona na przedmiot prac empirycznych w koniunkturze
gospodarczej, na kryteria doboru, koncepcje budowy i zawarto  informacyjn
danych statystycznych poddawanych badaniom oraz na metody i narz dzia
s u ce do wyodr bniania i analiz wspó czesnych waha  koniunkturalnych.

1. Przedmiot bada  empirycznych w koniunkturze gospodarczej
� wspó czesne wahania koniunkturalne

Wahania cykliczne i powstaj ce w wyniku sekwencji ich kszta towania cy-
kle koniunkturalne by y i s  w dalszym ci gu przedmiotem analiz ekonomistów
zajmuj cych si  dynamicznymi procesami gospodarczymi, wyst puj cymi
w systemach rynkowych. W literaturze przedmiotu mo na znale  stosunkowo
du  liczb  niekiedy wzajemnie si  wykluczaj cych definicji i okre le  fluktuacji
koniunkturalnych.

Klasyczn  ju  dzi  definicj  cyklu koniunkturalnego, wyst puj cego
w gospodarce rynkowej, zaproponowali A. F. Burns i W. C. Mitchell. Zgodnie
z ich koncepcj : �Cykle koniunkturalne s  rodzajem waha  wyst puj cych
w agregatach przedstawiaj cych dzia alno  gospodarcz  narodów, organizu-
j cych swoj  produkcj  przewa nie w przedsi biorstwach; cykle sk adaj  si
z okresów ekspansji, wyst puj cych w tym samym czasie w wielu dzia aniach
gospodarczych, nast puj cych po nich równie generalnych kryzysach, zasto-
jach oraz o ywieniach, które cz  si  z faz  ekspansji cyklu nast pnego�.2

Sformu owane okre lenie jest zbie ne z definicj  G. Haberlera, który interpre-
towa  cykl koniunkturalny jako ruch typu falowego, obejmuj cy system gospo-
darczy jako ca o , przejawiaj cy si  przede wszystkim w wahaniach produkcji
i zatrudnienia.3 Bardzo podobn  definicj  cyklu w stosunku do uj cia
A. F. Burnsa i W. C. Mitchella przedstawi  tak e J. A. Estey. Twierdzi  on bo-
wiem, e cykle koniunkturalne s  to wahania: �którym podlega ca okszta t ycia
gospodarczego, a które s  wypadkow  wzajemnie powi zanych waha  wielu
cyklów specyficznych�.4

Definicja A. F. Burnsa oraz W. C. Mitchella jest pragmatyczn  interpreta-
cj  cyklu koniunkturalnego, traktowanego jako ci g zjawisk wyst puj cych
w gospodarce rynkowej. Nie oddaje ona jednak e jego najistotniejszych cech
dotycz cych genezy i mechanizmu kszta towania; zawiera jedynie najbardziej
ogólne poj cia traktuj ce o sekwencji kolejnych faz. Okre lenie to nie jest
tak e adekwatne i nie opisuje specyficznych cech wspó czesnych cykli ko-

2 A. F. Burns, W. C. Mitchell, Measuring Business Cycles, Studies in Business Cycles, nr 2,
NBER, New York 1946, s. 3.

3 G. Haberler, Prosperität und Depression. Eine theoretische Untersuchung der Konjunkturbe-
wegungen, Tübingen � Zürich 1955, s. 247.

4 A. Estey, Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959, s. 17.
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niunkturalnych. Dlatego I. Mintz zmodyfikowa a t  koncepcj  cz ciowo dosto-
sowuj c j  do warunków wspó czesnych, przyjmuj c jednocze nie poj cie
�cyklu wzrostu� dla oznaczenia wspó czesnego cyklu koniunkturalnego. Zapro-
ponowana przez ni  definicja jest nast puj ca: �Cykle wzrostu s  to wahania
wyst puj ce w dzia alno ci gospodarczej. Sk adaj  si  one z okresu relatywnie
wysokiej stopy wzrostu, wyst puj cej w tym samym czasie w wi kszo ci dzia-
a  gospodarczych oraz z nast puj cego po nim, równie generalnego okresu
relatywnie niskiej stopy wzrostu, prowadz cego do fazy wysokiej stopy wzrostu
cyklu nast pnego�.5 Przystosowana do warunków wspó czesnych koncepcja
cyklu wzrostu ró ni si  formalnie od klasycznego pierwowzoru A. F. Burnsa
i W. C. Mitchella tym, e s owa: ekspansja oraz zastój zosta y zast pione przez
wyra enia � okres relatywnie wysokiej stopy wzrostu oraz okres relatywnie
niskiej stopy wzrostu. Tak wi c, zdaniem I. Mintz, wspó czesny cykl koniunktu-
ralny sk ada si  jedynie z dwóch faz, a zasadnicza ró nica mi dzy nim a cy-
klem klasycznym wyst puje w zakresie kryterium wyodr bniania poszczegól-
nych faz. W cyklu klasycznym podstaw  periodyzacji jest ogólny kierunek
zmian w dzia alno ci gospodarczej. W przypadku cyklu wzrostu kryterium
wyodr bniania faz jest natomiast relacja danego tempa zmian w dzia alno ci
gospodarczej do przyj tego tempa normalnego lub redniego.

W procesie szacunku tempa normalnego s  stosowane w praktyce naj-
cz ciej dwie procedury statystyczne. W koncepcji pierwszej zak ada si ,
e tempo to jest identyczne z warto ciami linii trendu obliczonego dla danego

szeregu statystycznego. Kryterium periodyzacji jest w tym przypadku relacj
warto ci empirycznych do warto ci trendu: je eli tempo wzrostu warto ci empi-
rycznych jest wy sze ani eli tempo wzrostu warto ci trendu, wówczas wzrost
jest okre lony jako relatywnie wysoki, a wyodr bniony w ten sposób okres nosi
nazw  fazy wysokiej stopy wzrostu. Je eli natomiast stopa wzrostu warto ci
empirycznych jest ni sza ani eli stopa wzrostu trendu, wówczas wzrost jest
okre lony jako relatywnie niski, a otrzymany okres jest nazwany faz  niskiej
stopy wzrostu. Cykle odchyle  s  to cykle wzrostu wyodr bnione na podstawie
oszacowanych ilorazów mi dzy stopami wzrostu warto ci empirycznych bada-
nego szeregu czasowego a oszacowanymi warto ciami linii trendu. Powy sza
koncepcja spotyka si  z zarzutem, e wydzielone w ten sposób fazy s
w zdecydowanym stopniu uzale nione mi dzy innymi od przyj tej formalnie
postaci trendu, od kryterium oceniaj cego stopie  dopasowania warto ci tren-
du do pierwotnych warto ci analizowanego szeregu czasowego, od d ugo ci
analizowanego okresu i od warto ci kra cowych szeregu czasowego. Wraz
ze zmian  tych niekiedy arbitralnie przyj tych elementów ulegaj  zmianie
oszacowanie warto ci trendu, a tym samym ulegaj  zmianie cechy morfolo-
giczne wyodr bnionego cyklu koniunkturalnego.

Ograniczenia pierwszej procedury doprowadzi y do opracowania drugiej
metody szacunku tempa normalnego i do powstania koncepcji cyklu krocz ce-
go. W tym przypadku podstaw  wydzielenia faz s  stopy wzrostu warto ci

5 I. Mintz, Dating American Growth Cycles, [w:] The Business Cycle Today, V. Zarnowitz (red.
nauk.), NBER, New York 1972, s. 41.
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danego szeregu statystycznego po wyeliminowaniu z niego waha  sezono-
wych. Tempo normalne jest tutaj rednim tempem wzrostu dla ca ego badane-
go okresu. Cykl krocz cy jest metodologicznym wariantem cyklu wzrostu
i sk ada si  z dwóch faz: w pierwszej, wszystkie oszacowane stopy wzrostu s
wy sze ani eli warto ci normalne, w drugiej natomiast � s  one ni sze. Po-
wa nym ograniczeniem tej procedury wyodr bniania cykli wzrostu jest to,
e uzyskane na podstawie warto ci absolutnych stopy wzrostu zawieraj

w sobie pewne wahania przypadkowe, które zak ócaj  przebieg fluktuacji
cyklicznych.

Przyjmuj c, e w gospodarce dzia a mechanizm mno nika inwestycyjne-
go i akceleratora mo na stwierdzi , e istot  wspó czesnego cyklu nie jest
naruszanie równowagi ogólnej, lecz kumulacyjne procesy zmian relacji mi dzy
wielko ci  popytu efektywnego i globalnej poda y w warunkach niepe nego
wykorzystania czynników produkcji.6 Cykl koniunkturalny jest w tym przypadku
definiowany jako: �wyst puj ce w procesie wzrostu gospodarczego wahania
w relacji mi dzy popytem efektywnym i potencjaln  poda �.7 Tym samym jest
to: �ruch typu wahad owego aktywno ci gospodarczej, przejawiaj cy si
w zmianach stopnia wykorzystania potencja u produkcyjnego�.8

W analizie cyklu wzrostu opartej na wska nikach wykorzystania kapita u
sta ego bada si  odchylenia aktualnej produkcji globalnej od odpowiednich
warto ci hipotetycznych, które mo na otrzyma  w warunkach pe nego wyko-
rzystania wszystkich czynników nak adu. Koncepcja ta jest atrakcyjna w uj ciu
teoretycznym, jednak e prawdopodobie stwo pope nienia b dów szacunku
w tej metodzie jest stosunkowo wysokie. Produkcja potencjalna jest najcz ciej
szacowana na podstawie wielko ci aktualnej produkcji b d  na bazie ponie-
sionych nak adów czynników sta ych i zmiennych, dlatego te  ryzyko powsta-
nia b dów wynika nie tylko z niedoskona o ci danych pierwotnych, ale tak e
z za o e  teoriopoznawczych dotycz cych produkcji potencjalnej.

Oprócz przedstawionych koncepcji cykli odchyle , cykli krocz cych
oraz cykli w stopniu wykorzystania potencja u produkcyjnego w praktycznych
badaniach wspó czesnych waha  cyklicznych s  stosowane tak e inne sposo-
by ich okre lenia. Najbardziej znana, a jednocze nie najprostsza, jest definicja
oparta na pewnych wska nikach � agregatach, jak na przyk ad GNP, s u -
cych do wyodr bnienia i analiz oscylacji gospodarczych. Cykle wzrostu s
okre lane w tym przypadku b d  jako odchylenia odpowiednich warto ci empi-
rycznych GNP od oszacowanych warto ci trendu, b d  te  jako: �zmiany stóp
wzrostu realnego produktu narodowego brutto�.9 Taka interpretacja wspó cze-

6 Por. Koniunktura gospodarcza, Z. Kowalczyk (red.), PWE, Warszawa 1982, s. 120.
7 H. Giersch, Diagnose und Prognose als Wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme,

Berlin 1962, s. 490.
8 F. Geigant, D. Sobotka, H. M. Westphal, Lexikon der Volkswirtschaft, München 1975, s. 373.
9 Pierwsze sformu owane okre lenie wspó czesnego cyklu koniunkturalnego akceptuje

m.in. A. E. Ott twierdz c, e wahania koniunkturalne s  to odchylenia od linii trendu. Druga
definicja zbudowana przez A. Wagnera jest w wysokim stopniu zbie na z okre leniem za-
proponowanym przez W. Webera i H. Neisa, którzy uwa aj , i  cykl koniunkturalny �mo na
okre li  i zmierzy  jego wahania w tempie wzrostu realnego produktu narodowego brutto�.



Ryszard Barczyk: Metodologiczne problemy diagnozowania... 47

snych waha  zosta a odrzucona przez ekonomistów skupionych w National
Bureau of Economic Research w USA, poniewa , ich zdaniem, mierniki z o o-
ne powstaj  na ró nych zasadach agregacji i dezagregacji podstawowych
wielko ci ekonomicznych, co powa nie utrudnia praktyczne ich wykorzystanie
w procesie wyznaczania d ugo ci i punktów zwrotnych poszczególnych faz.

Przedstawione powy ej definicje wspó czesnych waha  koniunktural-
nych, wyst puj cych w wysoko rozwini tych gospodarkach rynkowych, maj
charakter makrodynamiczny. Ich teoretyczna identyfikacja jest trudna, gdy  nie
zawieraj  one najistotniejszych elementów dotycz cych genezy i mechanizmu
fluktuacji. Pomimo wyst powania pewnych cech wspólnych dla poszczegól-
nych koncepcji, to jednak ka da z nich akcentuje inne aspekty kszta towania
si  oscylacji koniunkturalnych.

Najciekawsz  poznawczo jest koncepcja cyklu rozumianego jako oscyla-
cje w stopniu wykorzystania potencja u produkcyjnego badanej gospodarki.
Jej podstawowym mankamentem jest jednak to, e nie dostarcza informacji
o cechach morfologicznych wspó czesnych waha  cyklicznych. Pozosta e
koncepcje cyklu koniunkturalnego maj  przede wszystkim charakter pragma-
tyczny i zawieraj  w sobie elementy, które mog  u atwia  identyfikacj  cech
budowy zewn trznej b d  te  formu uj  ogólne zasady dotycz ce doboru
szeregów czasowych, lub te  przyj cia odpowiednich narz dzi statystyczno-
ekonometrycznych s u cych do wyodr bniania i analiz fluktuacji koniunktural-
nych.

W procesie budowania przedstawionych definicji wspó czesnych waha
wyst puj cych w gospodarkach rynkowych istniej ce hipotezy teoretyczne,
wyja niaj ce genez  i mechanizm oscylacji, nie odegra y dominuj cego zna-
czenia. Najistotniejsz  rol  odegra y tutaj wzgl dy praktyczne, a mianowicie
dost pno  do danych empirycznych, które w pewnym stopniu zdeterminowa y
sposób prowadzenia analiz fluktuacji koniunkturalnych.

2. Kryteria doboru, koncepcje budowy i zawarto  informacyjna
wska ników koniunkturalnych

Praktyczne badania waha  koniunkturalnych s  prowadzone najcz ciej
na podstawie materia u empirycznego, to jest na podstawie statystycznych
szeregów absolutnych lub wzgl dnych warto ci oddaj cych stan i kierunki
zmian sytuacji gospodarczej w danej gospodarce, bran y, ga zi czy przedsi -
biorstwie. Poniewa  liczba danych pierwotnych wyst puj cych w publikacjach
statystycznych jest zdecydowanie wi ksza ani eli liczba zmiennych (obja nia-
nych i obja niaj cych) teoretycznych mechanizmów cyklicznych rodzi si

A. Wagner, Die Konjunkturzyklen in der BRD. Eine komparativ-dynamische Komponentena-
nalyse für Jahre 1951 � 1971, Tübingen 1972, s. 4; G. Giersch, Diagnose und Prognose,
s. 491; W. Weber, H. Neis, Einleitung. Entwicklung und Probleme der Konjunkturtheorie,
[w:] Konjunktur � und Beschäftigungstheorie, W.Weber, H.Neis (red. nauk.), Berlin � Köln
1967, s. 14.
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potrzeba okre lenia jednoznacznych kryteriów doboru wska ników, które
w mo liwie najwy szym stopniu b d  oddawa  i charakteryzowa  poszczegól-
ne fragmenty procesów koniunkturalnych.10

Opieraj c si  na do wiadczeniach NBER U.S. Department of Commerce
� Bureau of Economic Analysis sformu owa  szczegó owe kryteria doboru
wska ników koniunkturalnych, które s  obecnie powszechnie przyjmowane
do empirycznych analiz wspó czesnych waha  koniunkturalnych. S  one na-
st puj ce:11

 ekonomiczna istotno � dane empiryczne powinny dobrze oddawa  teo-
retyczne aspekty genezy i przebiegu procesu koniunkturalnego, a zmienna
reprezentowana przez dany szereg powinna odgrywa  wa n  rol  w cyklu
koniunkturalnym;

 statystyczna adekwatno  � przyj te szeregi powinny by  reprezentatywne
ze wzgl dów formalnych dla charakteryzowanego procesu oraz w wysokim
stopniu powinny mierzy  zmienno  ekonomiczn  i wskazywa  ma e praw-
dopodobie stwo pope nienia b du;

 czas wyst powania poszczególnych faz � dane wska niki powinny konse-
kwentnie charakteryzowa  zgodno  lub opó nienie w stosunku do fak-
tycznego kszta towania si  koniunktury gospodarczej;

 zgodno  z przebiegiem cyklu koniunkturalnego z przesz o ci  przyj ty
wska nik powinien w mo liwie wysokim stopniu oddawa  wzrost lub spa-
dek w retrospektywnej analizie procesu koniunkturalnego;

 sposób kszta towania si  szeregi czasowe winny wykazywa  regularny
przebieg, niezak ócony czynnikami losowymi, tak aby szybko mog y zosta
wyodr bnione w nich punkty zwrotne waha  koniunkturalnych;

 czas dost pu  dane szeregi czasowe powinny by  szybko i cz sto publi-
kowane.

Jak wynika z przedstawionego przegl du kryteriów doboru wska ników
do prac analitycznych, dominuj  tutaj generalnie dwa wzgl dy: istotno  teo-
retyczna i ekonomiczna danych oraz ich cechy formalnostatystyczne. Znacze-
nie tych elementów w ogólnej strukturze zmienia o si  w czasie: o ile w okresie
mi dzywojennym oraz w latach czterdziestych preferowano przede wszystkim
w a ciwo ci formalne, którymi odznacza y si  poszczególne szeregi,
to w latach pó niejszych akceptowano ich istotno  ekonomiczn .

Spe niaj ce przedstawione wcze niej kryteria i przyj te do analiz empi-
rycznych wska niki koniunkturalne, charakteryzuj ce poszczególne aspekty

10 Na temat kryteriów doboru wska ników koniunkturalnych do analiz empirycznych
zob. m.in.: A. F. Burns, W. C. Mitchell, Statistical Indicators of Cyclical Revivals,
[w:] Business Cycle Indicators. Contributions to the Analysis of Current Business Conditions,
vol. 1, NBER New York 1961, s. 165-166; G. H. Moore, J. Shiskin, Indicators of Business
Expansions and Contractions, Occasional Paper, nr 103, NBER New York 1967, s. 8-10.

11 Por. V. Zarnovitz, Ch. Boschan, Cyclical Indicators: An Evaluation and New Leading Indexes,
�Business Conditions Digest�, U.S.Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis,
Washington 1975, s. 7; F. J. Klein, G. Nerb, Performance of the EC Composite Leading Indi-
cator and its Components. Paper presented at the 17th CIRET Conference, Vienna 1985.



Ryszard Barczyk: Metodologiczne problemy diagnozowania... 49

cykliczne powtarzaj cych si  fluktuacji, mo na rozmaicie grupowa .12 W za-
le no ci od przyj tego kryterium podzia u mo na wyró ni :
 wska niki proste ilo ciowe i jako ciowe;13

 wska niki z o one ilo ciowe i jako ciowe;
 wska niki wyprzedzaj ce, jednocze nie i opó nione.

Dane empiryczne przyj te do analiz koniunkturalnych mog  by  szere-
gami statystycznymi zawieraj cymi w sobie pewne informacje wymierne
lub niewymierne. Wska niki ilo ciowe powstaj  w drodze agregacji wymier-
nych, cz stkowych informacji ekonomicznych, pochodz cych
od poszczególnych podmiotów gospodarczych. Ta grupa danych empirycz-
nych odgrywa, jak do tej pory, dominuj c  rol  w praktycznych badaniach
koniunktury gospodarczej. Publikowane s  one przez krajowe
lub mi dzynarodowe organizacje spo eczno � gospodarcze w postaci wska ni-
ków prostych lub z o onych, charakteryzuj cych ca okszta t lub wycinek sytu-
acji gospodarczej w przedsi biorstwie, bran y, regionie, kraju lub grupie kra-
jów. Wska niki jako ciowe nale  do drugiej grupy indeksów wykorzystywa-
nych wspó cze nie do badania ogólnogospodarczych fluktuacji koniunktural-
nych. S  one konstruowane na podstawie informacji uzyskanych za pomoc
metody testu koniunkturalnego.14

W dost pnych mi dzynarodowych opracowaniach statystyczno-
ekonometrycznych nie ma do tej pory jednolitego, ilo ciowego miernika
(lub grupy mierników), który konsekwentnie charakteryzowa by mechanizm
procesów koniunkturalnych, a jednocze nie w pe ni oddawa by sekwencj
kolejnych jego faz. Stosowane wspó cze nie ilo ciowe dane empiryczne,
za pomoc  których mierzy si  i charakteryzuje makroekonomiczne zmiany
poziomu aktywno ci gospodarczej, mo na podzieli  ze wzgl du na o rodek,
który je wykorzystuje, na dwie grupy:
 wska niki stosowane przez National Bureau of Economic Research;
 wska niki stosowane g ównie w krajach europejskich.

W ród wska ników wykorzystywanych przede wszystkim w krajach eu-
ropejskich dominuj c  rol  odgrywaj  dwa makroekonomiczne indeksy: pro-
dukt narodowy netto i produkcja przemys owa.

Przyjmuj c produkt narodowy netto jako miar  zmian aktywno ci gospo-
darczej, a tym samym jako podstaw  wyodr bniania faz waha  koniunktural-
nych, powstaje kilka istotnych problemów, z których dwa, jak si  wydaje,
s  najistotniejsze: 15

12 Szerzej na ten temat zob.: Koniunktura gospodarcza, Z. Kowalczyk (red. nauk.), PWE,
Warszawa 1982, s. 385-400.

13 W literaturze przedmiotu stosuje si  tak e zamiast okre le  wska niki ilo ciowe i jako ciowe
odpowiednio poj cia: wska niki obiektywne i subiektywne.

14 Szerzej na temat metody testu koniunkturalnego zob.: Koniunktura gospodarcza..., op.cit.,
s. 400-414.

15 Por. G. J. Tichy, Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose, Berlin � Heidel-
berg � New York 1976, s. 46-47.
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 czy powinno si  w cza  do tego wska nika sektory, na przyk ad
 rolnictwo, których aktywno  nie zale y bezpo rednio od sytuacji gospo-

darczej, ale jest zdeterminowana innymi egzogenicznymi czynnikami
na przyk ad pogodowymi;

 czy do analiz koniunktury gospodarczej stosowa  wska niki w uj ciu real-
nym czy nominalnym.

W przypadku pierwszego problemu wy czenie rolnictwa z analizy po-
ziomu aktywno ci gospodarczej nie odgrywa tak istotnej roli, gdy  w wysoko
rozwini tych gospodarkach rynkowych bardzo rzadko wahania produkcji rolni-
czej znajduj  odzwierciedlenie na rynku. Fluktuacje te s  bowiem kompenso-
wane przez system zapasów rz dowych. Wahania w tej sferze relatywnie
s abo wp ywaj  tak e na rynek si y roboczej, gdy  spadek produkcji rolniczej,
na przyk ad wskutek z ych warunków pogodowych, zmniejsza jedynie nak ady
pracy, co w warunkach niskiego zatrudnienia w rolnictwie minimalizuje ten
wp yw. W przypadku dochodów w rolnictwie, a tym samym popytu tej sfery na
rodki produkcji, s  one kszta towane przede wszystkim przez polityk  roln

rz du, a tym samym wahania koniunkturalne tej sfery s  stosunkowo s abo
widoczne na rynku.

W przypadku drugiego problemu przewa a pogl d, e poniewa  w ostat-
nim okresie w gospodarkach rynkowych bardzo wa n  rol  odgrywaj  zjawiska
inflacji, dlatego do badania wspó czesnych waha  koniunkturalnych powinny
by  stosowane tylko i wy cznie wska niki realne (fizyczne).

Pomimo, e produkcja przemys owa nie jest centraln  zmienn , wyst -
puj c  w modelach teoretycznych waha  koniunkturalnych, to jednak wska nik
wolumenu produkcji przemys owej (general index) jest drugim, stosowanym
w Europie Zachodniej makroekonomicznym miernikiem zmian aktywno ci
gospodarczej.

Wa no  wska ników produkcji przemys owej w analizach waha  ko-
niunkturalnych wynika st d, e dane te odzwierciedlaj  cz ciowe zmiany
w wytworzonej, globalnej poda y.16 W pewnym stopniu oddaj  one tak e fluk-
tuacje w zakresie popytu efektywnego na rodki produkcji i na dobra konsump-
cyjne w danej gospodarce rynkowej, gdy  zmiany produkcji przemys owej s
w bardzo du ym stopniu indukowane wcze niejszymi zmianami w poziomie
popytu efektywnego. Zalet  tych wska ników jest to, e jak wynika z analiz
empirycznych, wykazuj  one stosunkowo wyra ne i regularne wahania ko-
niunkturalne, a ponadto, poniewa  udzia  produkcji przemys owej w tworzeniu
dochodu narodowego w wysoko rozwini tych gospodarkach jest relatywnie
du y, decyduje ona o wahaniach koniunkturalnych w skali ca ego kraju.

Niew tpliw  wad  indeksów produkcji przemys owej jest natomiast to,
e nie odzwierciedlaj  one waha  wszystkich agregatów makroekonomicznych

16 Szerzej na temat zawarto ci informacyjnej wska ników produkcji przemys owej w gospodar-
kach rynkowych zob.: Index Number of Industrial Production. Studies in Method, Statistical
Office of the United Nations, New York 1950; N. Herbel, Indexziffern der industriellen Pro-
duktion als Indikatoren der konjunktureller Entwicklung, Meisenheim am Glan 1977.
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sk adaj cych si  na cykl koniunkturalny, czyli nie oddaj  waha  wszystkich
elementów globalnej poda y faktycznej wyst puj cej na rynku.

Wzgl dy formalne powoduj  tak e, e wska niki produkcji przemys owej
s  przyjmowane jako mierniki i podstawa wyodr bniania faz fluktuacji ko-
niunkturalnych, gdy  analiza makroekonomicznych zjawisk gospodarczych jest
o wiele wyra niejsza wówczas, gdy s  one badane za pomoc  czasowych
szeregów danych krótszych ani eli roczne. W przypadku produkcji przemys o-
wej dane miesi czne i kwartalne s  ogólnie dost pne, a zatem s  tak e po-
równywalne w skali mi dzynarodowej.

Powstanie idei budowy wska ników ogólnych, z o onych lub syntetycz-
nych by o wynikiem d enia do w miar  mo no ci adekwatnego opisu ca ej
z o ono ci procesu koniunkturalnego. U podstaw ich konstrukcji le a y pewne
przes anki teoretyczne i praktyczne.17

Znaczenie tej grupy wska ników dla krótko- i redniookresowych bada
gospodarczych wynika st d, e mog  one umo liwia :18

 stosunkowo adekwatn  charakterystyk  fluktuacji koniunkturalnych;
 budow  niedost pnych w danym momencie zmiennych referencyjnych;
 d ugookresowy opis zmian gospodarczych wyst puj cych w przesz o ci;
 przygotowanie aktualnych diagnoz poziomu aktywno ci gospodarczej;
 konstrukcj  poprawnych krótkookresowych prognoz gospodarczych.

Ogó  syntetycznych wska ników koniunkturalnych, podobnie jak w przy-
padku indeksów prostych, mo na podzieli  w zale no ci od charakteru i za-
warto ci informacyjnej na dwie grupy: wska niki z o one jako ciowe i wska ni-
ki z o one ilo ciowe. W ród indeksów syntetycznych, budowanych przede
wszystkim na danych wymiernych, najbardziej znane s : indeks dyfuzji, indeks
zbiorczy o znormalizowanej amplitudzie, wska nik ogólny.

Twórcy ameryka skiej wersji indeksu dyfuzji A. F. Burns i W. C. Mitchel
twierdzili, e aby uzyska  pe ny obraz przyczyn i wyja ni  natur  waha  ko-
niunkturalnych, nale y dokona  rozk adu procesu koniunkturalnego, stosuj c
do jego badania specjalnie skonstruowane syntetyczne wska niki ilo ciowe.19

Budowa indeksu dyfuzji opiera si  na empirycznej obserwacji nierównomierne-
go rozprzestrzeniania si  zjawisk cyklicznych w obr bie danej gospodarki
lub bran y. W zwi zku z tym w praktyce budowane s  dwa rodzaje indeksów
dyfuzji: indeks dyfuzji bran y czy gospodarki narodowej oraz indeks dyfuzji
przebiegu procesu koniunkturalnego.20

Indeks zbiorczy o znormalizowanej amplitudzie jest ilo ciowym wska ni-
kiem z o onym szacowanym w NBER. Zasadnicza ró nica mi dzy nim a in-

17 Por. W. Neubauer, Zur Aggregation von Konjunkturindikatoren, �Allgemeines Statistisches
Archiv� vol. 59, 1975, s. 177.

18 Ibidem, s. 181.
19 A. F. Burns, W. C. Mitchell, Business Cycles. The Problem and its Setting, Studies in Busi-

ness Cycles nr 2, NBER, New York 1946.
20 Por. Z. Matkowski, Barometry koniunktury, Warszawa 1979, s. 83-87; Koniunktura gospodar-

cza, s. 392.
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deksem dyfuzji polega na tym, e obok kierunku ruchu aktywno ci gospodar-
czej uwzgl dnia si  w nim tak e amplitud  zmian szeregów wykorzystywanych
do jego konstrukcji. Indeksy dyfuzji pokazuj  tymczasem jedynie ogólne kie-
runki zmian analizowanych danych, ujawniaj c przy tym, w jaki sposób ruch
koniunkturalny rozk ada  si  w poszczególnych dzia ach gospodarki narodo-
wej.21

Koncepcja ameryka skiego indeksu dyfuzji nie mo e jednak e by  prze-
noszona w nie zmienionej formie na grunt europejski, gdy  tutaj musz  zosta
uwzgl dnione nie tylko specyficzne cechy mechanizmu waha  koniunktural-
nych, ale tak e ró ne sposoby agregacji danych statystycznych, które s  pu-
blikowane w poszczególnych krajach.

Najbardziej znan  wersj  zachodnioniemieckiego ilo ciowego wska nika
syntetycznego jest zbudowany za pomoc  metody warto ci sygnalnych SVR �
Indikator (Gesamtindikator).22

Powsta y w teorii koniunktury gospodarczej mechanizm wspó czesnego
cyklu koniunkturalnego tworzy pewn  ca o  o okre lonej dynamice wewn trz-
nej. Podstawowym narz dziem badawczym, za pomoc  którego s  prowadzo-
ne rozwa ania hipotetyczne, jest model sekwencyjny.23 Ogólne przes anki
metodologiczne przyj te do jego budowy by y podstaw  mi dzy innymi po-
dzia u ogó u zmiennych empirycznych na takie, które wyprzedzaj , które
wspó wyst puj , a tak e które s  opó nione w czasie w stosunku do zasadni-
czych zale no ci sk adaj cych si  na mechanizm cyklu koniunkturalnego.

System wska ników jednoczesnych (coincident indicators), wyprzedzaj -
cych (leading indicators) oraz opó nionych (logging indicators), okre lony jako
koncepcja cyklu odniesienia (reference cycle), powsta  w NBER stosunkowo
dawno, bo ju  w 1939 r.

Idea cyklu odniesienia polega na zast pieniu przyj tego zbioru pojedyn-
czych zmiennych koniunkturalnych, szczegó owo charakteryzuj cych zmiany
stopnia aktywno ci aktywno ci gospodarczej, jedn  syntetyczn  zmienn .
Wahania tej nowej przyj tej zmiennej tworz  tak zwany cykl referencyjny,
w stosunku do którego mo na analizowa  wyprzedzenia lub opó nienia cza-
sowe reakcji zmiennych pierwotnych.24

21 D. Hübner, M. Lubi ski, Koniunktura gospodarcza, Warszawa 1987, s. 16-17.
22 Konjunktur im Umbruch-Risiken und Chancen, [w:] �Jahresgutachten des Sachverständige-

nrats� 1970/71, Stuttgart � Mainz 1970, s. 124-125.
23 Koncepcja modelu sekwencyjnego powsta a w latach trzydziestych naszego wieku,

a do pionierów w tej dziedzinie nale : R. Frisch, J. Tinbergen, M. Kalecki. Szerzej na ten
temat zob. mi dzy innymi: J. Tinbergen, Statistical Testing of Business Cycle Theories, t. I
i II, New York 1939; M. Kalecki, Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i
d ugofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, [w:] Dzie a, t. II, PWE, Warszawa 1980,
s. 209-367.

24 Por. Koniunktura gospodarcza, s. 309.
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3. Metody i narz dzia wyodr bniania i analiz wspó czesnych waha
koniunkturalnych

W istniej cych wspó cze nie opracowaniach z zakresu diagnozowania
waha  koniunkturalnych wst puje ca a gama procedur stosowanych w tym
zakresie. W przypadku prac ex post szczególne znaczenie maj  jednak staty-
styczno-ekonometryczne metody rozk adu szeregu czasowego oraz procedury
szacunku stopnia wykorzystania zdolno ci wytwórczych istniej cego aparatu
produkcyjnego.

W praktycznych badaniach wspó czesnych waha  koniunkturalnych
istotn  rol  odgrywaj  metody wyodr bniania tych oscylacji w poszczególnych
szeregach czasowych. Stosunkowo du a popularno  tej grupy procedur
wynika z faktu, e w po danych przekrojach czasowych i przestrzennych
atwo dost pne s  dane empiryczne, które przedstawiaj  zmiany w poszcze-
gólnych elementach sk adowych procesów cyklicznych. W tym przypadku
analizy takie s  prowadzone nie tylko dla wska ników prostych, ale tak e
mo liwe jest badanie indeksów z o onych, oddaj cych pewne sekwencje
procesów koniunkturalnych.

Wyst puj ce w okresie powojennym w wi kszo ci gospodarek rynko-
wych trwa e tendencje wzrostu spowodowa y, e ustalone za pomoc  metod
klasycznych punkty zwrotne fluktuacji w stosunkowo niskim stopniu by y ade-
kwatnym narz dziem analiz ogólnogospodarczych oscylacji. Uwarunkowane
to by o faktem, e szeregi czasowe, oddaj ce zmiany podstawowych wielko ci
i zjawisk ekonomicznych, zosta y zdominowane przez zmiany d ugookresowe
(trend). Z tego te  wzgl du na prze omie lat sze dziesi tych i siedemdziesi -
tych powsta a koncepcja cyklu wzrostu.

W zale no ci od przyj tych metod ilo ciowych wyodr bniania w badanym
szeregu czasowym wspó czesnych cykli koniunkturalnych w literaturze przed-
miotu wyró nia si  cykle odchyle  (deviation cycles) oraz cykle krocz ce
(step cycles).

Cykle odchyle  s  tworzone przez oscylacje wyst puj ce w szeregach
czasowych, z których wyeliminowano wahania sezonowe i przypadkowe oraz
tendencj  rozwojow . Punkt zwrotny górny (dolny) tych cykli wyst puje
w okresie, w którym relacja warto ci szeregu statystycznego oczyszczonego
z waha  nieistotnych i trendu w stosunku do oszacowanej dla analogicznego
momentu funkcji trendu przyjmuje warto  maksymaln  (minimaln ).

Podstawowym argumentem przemawiaj cym za stosowaniem tej metody
wyodr bniania waha  jest fakt, e w stosunkowo wysokim stopniu odpowiada
ona teoretycznym hipotezom o wspó czesnych fluktuacjach koniunkturalnych,
a uzyskane w wyniku jej stosowania szeregi odchyle  wykazuj  relatywnie
wyra ne punkty zwrotne. Powa nym jej ograniczeniem jest mi dzy nimi pro-
blem szacunku parametrów linii trendu, która w du ym stopniu decyduje
o charakterze wyró nionych faz cykli.25

25 Por. G. J. Tichy, Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose, Berlin-Heidelberg
� New York 1976, s. 48.
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Fazy cykli odchyle  mo na otrzyma  przez analizy szeregów czasowych,
opisuj cych zmiany danego zjawiska w czasie. Zmiany te s  uwarunkowane
dzia aniem zespo u przyczyn g ównych i ubocznych. Dlatego te  warto ci
poszczególnych zmiennych szeregu chronologicznego s  funkcj  wyrazów 
szeregów sk adowych. Do wyznaczenia si y i kierunku dzia ania danego ro-
dzaju waha  w badanym szeregu czasowym mo na wykorzystywa  tak zwan
metod  eliminacji.

Wyodr bnienie za pomoc  metody eliminacji z badanego szeregu cza-
sowego waha  cyklicznych, tworz cych cykle odchyle , polega  b dzie
na stopniowym usuwaniu z szeregu chronologicznego pozosta ych rodzajów
waha . Procedura ta sk ada  si  b dzie zatem z nast puj cych trzech kroków
badawczych:
 oszacowania i wyodr bnienia z badanego szeregu statystycznego waha
 sezonowych i przypadkowych, które z punktu widzenia celów prowadzonej

analizy mo na uzna  za nieistotne;
 oszacowania i wyeliminowania z otrzymanych w poprzednim etapie indek-

sów tendencji rozwojowej;
 podzielenia otrzymanych w kroku drugim warto ci szeregu przez oszaco-

wanie warto ci funkcji trendu.

W miesi cznych lub kwartalnych szeregach czasowych mo na bada
nie tylko odchylenia warto ci empirycznych od oszacowanych warto ci linii
trendu, ale tak e mo na oblicza  stopy wzrostu tych wska ników w czasie.
Otrzymuje si  je przez porównanie warto ci indeksu danego miesi ca
lub kwarta u z warto ci  analogicznego wska nika miesi ca lub kwarta u po-
przedniego. Cykle krocz ce s  to wahania wyst puj ce w tak obliczonych
wska nikach oddaj cych dynamik  wzrostu lub spadku analizowanych danych,
przy czym ich górne lub dolne punkty zwrotne s  wyznaczone w okresach,
w których stopa wzrostu danego zjawiska przyjmuje odpowiednio warto ci
maksymalne lub minimalne.

W mechanizmie kszta towania si  wspó czesnych krótko- i redniookre-
sowych procesów koniunkturalnych istotn  rol  odgrywaj  wahania w stopniu
wykorzystania aparatu produkcyjnego. Fluktuacje te charakteryzuj  nie tylko
poziom aktywno ci gospodarczej w sferze produkcji, ale przede wszystkim
w istotnym stopniu okre laj  sytuacj  wyst puj c  na rynku. St d te  w anali-
zach ogólnogospodarczych cykli koniunkturalnych niezb dne jest uwzgl dnie-
nie wyników bada  tych oscylacji i okre lenie ich znaczenia dla mechanizmu
kszta towania si  ca ego procesu cyklicznego.

W analizach stopnia wykorzystania dzia aj cego w gospodarce rynkowej
aparatu produkcyjnego podstawowym problemem praktycznym jest sposób
szacunku parametrów funkcji charakteryzuj cej pe ny stopie  wykorzystania
zmiennych i sta ych czynników produkcji. Istniej ce metody ilo ciowe polegaj
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na szacunku funkcji trendu potencjalnego.26 Procedury te s  oparte na danych
empirycznych charakteryzuj cych wielko  produkcji lub wielko  nak adów
czynników sta ych i zmiennych.

Do grupy metod badania stopnia wykorzystania zdolno ci wytwórczych
funkcjonuj cego w gospodarce aparatu produkcyjnego, opartych na indeksach
wielko ci wytworzonej produkcji, nale  mi dzy innymi techniki opracowane
przez Whorton School of Finance and Commerce at the University of Pensyl-
wania oraz przez Bank Anglii.27 Procedura Whorton School okre lana w litera-
turze jako metoda trendu po wierzcho kach (trend trough peaks), jest stosowa-
na przede wszystkim w analizach stopnia wykorzystania zdolno ci wytwór-
czych aparatu produkcyjnego w gospodarce ameryka skiej. Materia em empi-
rycznym wykorzystywanym w tej procedurze jest trzydzie ci wska ników,
sk adaj cych si  na Federal Reserve Board`s Index of Industrial Production.

Metoda opracowana przez Bank Anglii (The Bank of England Index
of Capital Utilization) jest miar  stopnia wykorzystania wyst puj cego w go-
spodarce kapita u sta ego. Stopie  ten jest definiowany jako relacja mi dzy
aktualn  produkcj  wytworzon  w gospodarce a produkcj  potencjaln , czyli
produkcj , która mog aby zosta  wytworzona w warunkach pe nego wykorzy-
stania istniej cego zasobu kapita u sta ego. Procedura ta wykazuje te same
ograniczenia, co metoda skonstruowana przez Whorton School, gdy  opiera
si  na tych samych zasadach konstrukcji. Ró nica dotyczy jedynie tego,
e indeks Banku Anglii jest budowany na podstawie linii trendu stycznej tylko

z najwy szym wierzcho kiem wska ników empirycznych, natomiast indeks
Whorton School jest wyznaczany na podstawie funkcji trendu, dopasowanej
do wszystkich szczytów.

Drug  wyró nion  grup  metod s u cych do obliczania wielko ci pro-
duktu potencjalnego, a tym samym do szacunku stopnia wykorzystania zdol-
no ci wytwórczych aparatu produkcyjnego, mo na dalej podzieli  na dwie
podgrupy:
 metody, których podstaw  s  istniej ce, poszczególne czynniki produkcji,

a których szacunki wielko ci produktu potencjalnego opieraj  si  na wy-
prowadzonych zale no ciach mi dzy tymi czynnikami a wielko ci  produk-
cji;

 metody przyjmuj ce za punkt wyj cia funkcj  produkcji, która mierzy
wspó udzia  wszystkich elementów nak adu we wzro cie produkcji, a jed-

26 Wyró niona grupa metod s u cych do badania stopnia wykorzystania zdolno ci wytwór-
czych aparatu produkcyjnego nale y do �Date-Based-Methods�. Procedury oparte na ankie-
towych badaniach stopnia wykorzystania kapita u sta ego nale  z kolei do grupy �Survey-
Based-Methods�. Szerzej na ten temat zob.: L. J. Christiano, A Survey of Measures of Capa-
city Utilization, �IMF Staff Papers� vol. XXVIII, nr 1/1981, s. 144-198.

27 L. R. Klein, R. Summers, The Whorton Index of Capacity Utilization, Worthon School
of Finance and Commerce, Philadelphia 1966; J. Taylor, S. Mc Kendrick, How Should we
Measure the Pressure of Demand, �Lloyds Bank Review� nr 115/1975, s. 13-27; M. Panic,
Capacity Utilization in UK Manufacturing Industry, �Discussion Paper� nr 5, National Econo-
mic Development Office 1978.
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nocze nie umo liwia wykorzystania otrzymanych wspó czynników do sza-
cunku warto ci produktu potencjalnego.

W wi kszo ci metod nale cych do pierwszej wyró nionej grupy przyj-
muje si , e produkcja potencjalna jest równa aktualnej, powi kszonej o wiel-
ko , która jest funkcj  bezrobocia. Tak wi c przyjmuje si  tutaj implicite,
e si a robocza jest nie tylko zasadniczym czynnikiem produkcji, ale jednocze-
nie zapobiega zwi kszaniu si  produkcji poza pewien okre lony poziom.

Argumentem, który przemawia tak e za stosowaniem tego w a nie podej cia
metodologicznego, jest za o enie, e krótkookresowe wykorzystanie wszyst-
kich pozosta ych czynników produkcji jest w du ym stopniu skorelowane
z tempem bezrobocia.28

W ród metod szacunku warto ci produktu potencjalnego, które oparte s
na wspó czynniku mi dzy wielko ci  funkcjonuj cego kapita u sta ego a wiel-
ko ci  produkcji, najbardziej znana jest metoda National Industrial Conference
Board. Procedura ta zosta a opracowana przez D.Creamera i by a stosowana
do szacunku stopnia wykorzystania zdolno ci wytwórczych aparatu produkcyj-
nego w gospodarce ameryka skiej.29

Druga grupa wyró nionych metod badania stopnia wykorzystania zdolno-
ci wytwórczych istniej cego aparatu produkcyjnego przyjmuje za punkt wyj-
cia funkcj  produkcji, która wyra a zale no  mi dzy nak adami kapita u

sta ego i zmiennego a wielko ci  produktu otrzymanego z tych nak adów.30

Zako czenie

Interpretacja wyników analiz empirycznych w koniunkturze gospodarczej

Interpretacja otrzymanych wyników empirycznych jest ostatnim elemen-
tem bada  ex post wspó czesnych waha  koniunkturalnych. Polega ona
na formu owaniu pewnych analogii w stosunku do przyj tego przedmiotu ba-
da , budowanych na otrzymanych konkretnych liczbach, zale no ciach i w a-

28 Metod  nale c  do tej grupy zbudowa  A. M. Okun. Na ten temat zob.: A. M. Okun, Poten-
tial GNP: its Measurement and Significance, [w:] The Political Economy of Prosperity, Bro-
okings Institution, Washington 1970, s. 132-145.

29 D. Creamer, Capital and Output Trends in Manufacturing Industries 1880-1948, �Occasional
Paper� nr 41, NBER, New York 1954; D. Creamer, S. Dobrowolsky, J. Borenstein, Capital
in Manufacturing and Mining: Its Formation and Financing, Princeton 1960. Do tej grupy zali-
czy  mo na tak e omawian  wcze niej metod  stosowan  przez Bank Anglii.

30 Analizy stopnia wykorzystania zdolno ci wytwórczych istniej cego aparatu produkcyjnego
prowadzone by y tak e na podstawie oszacowanych parametrów funkcji kosztów przeci t-
nych, poniesionych w poszczególnych przedsi biorstwach. W tym przypadku przyjmowano,
e punkt, w którym koszty przeci tne danego przedsi biorstwa osi gaj  swoje minimum,

mo e reprezentowa  pe ny stopie  wykorzystania zdolno ci wytwórczych. Taki szacunek pa-
rametrów funkcji kosztów mo e by  bardzo po ytecznym krokiem w analizach stopnia wyko-
rzystania zdolno ci wytwórczych, przy czym wyst puje tutaj bardzo istotny problem empi-
rycznego wyznaczenia dok adnie okre lonego punktu, w którym koszt przeci tny osi ga
swoje minimum.
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sno ciach wykrytych dzi ki wykorzystaniu okre lonych narz dzi z zakresu
statystyki czy ekonometrii. Zakres czasowy i przestrzenny oraz sposób inter-
pretacji jest okre lony przede wszystkim przez przyj ty cel konstruowanych
diagnoz. Cel ten mo e by  ró ny, gdy  zorientowany mo e by  bardziej
ku teorii lub ku wymogom praktyki gospodarczej. Charakter analiz interpreta-
cyjnych determinowany jest tak e przez koncepcj  przedmiotu poddawanego
badaniu oraz przez zawarto  merytoryczn  oraz w a ciwo ci formalne mate-
ria u empirycznego, wykorzystywanego w analizie wraz ze stosowanymi przy
jego obróbce narz dziami ilo ciowymi.
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