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UWAGI O METODYCE BADAŃ KONIUNKTURY W TRANSPORCIE 

 
W artykule omówiono najważniejsze kwestie metodyczne związane z obliczaniem 
wskaźników koniunktury w transporcie. Wskazano na ich zbieżność z wytycznymi 
Komisji Europejskiej w sprawie harmonizacji badań koniunktury w sektorze usług. Wyniki 
oszacowań punktów zwrotnych cyklicznych wahań wskaźników koniunktury 
w transporcie obliczonych według starych i nowych wytycznych są podobne i mają 
charakter wyprzedzający w stosunku do wahań produktu krajowego brutto.   
 
 

REMARKS ON THE METHODOLOGY OF STUDYING 
ECONOMIC SITUATION IN TRANSPORT 

 
The article discusses some methodological issues related to the calculation of business 
indicators in transport according to European Commission's guideline on harmonization of 
economic surveys in the service sector. The turning points of both business indicators in 
transport (calculated according to previously used and new methodolody) are similar each 
other and lead the turning points of gross domestic product. 
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1.  Uwagi wstępne 
 

Badania ankietowe wybranych sfer działalności gospodarczej prowadzone były już 
w XIXw. w Niemczech, w latach dwudziestych XXw. w USA, a po II wojnie światowej – 
w krajach Europy Zachodniej. Do najbardziej znanych ośrodków prowadzących badania 
koniunktury należą: Institut fur Wirtschaftsforschung (IFO, Niemcy), Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE, Francja), Instituto Nationale per lo 
Studio della Congiuntura (obecnie Istituto di Studi e Analisi Economica, ISAE, Włochy) 
czy National Bureau of Economic Research (NBER, USA). W 1952 roku została 
utworzona organizacja o nazwie Comité International pour l’Etude des methodes 
Conjoncturelles (CIMCO) powołana do do prowadzenia badań ankietowych koniunktury 
a także studiów teoretycznych w tym zakresie. W roku 1960 CIMCO przemianowano na 
Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET) z siedzibą w 
Zurychu. Drugą instytucją o zasięgu międzynarodowym, będącą agendą Komisji 
Europejskiej, powołaną do upowszechniania i ujednolicania (harmonizacji) badań 
nastrojów gospodarczych jest Directorate General for Economic and Financial Affairs 
(Dyrekcja Generalna Gospodarki i Finansów, DG ECFIN).  

W Polsce badania koniunktury prowadzi od 1992r. Główny Urząd Statystyczny, 
najpierw w przemyśle, a w następnych latach – w budownictwie, handlu i usługach, 
kondycji gospodarstw domowych, transporcie (por. [6]). Systematyczne badania 
koniunktury prowadzi także Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, a także Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową. Spectrum badań jest szerokie: obejmują kondycję gospodarstw 
domowych oraz sektory: przemysłu, budownictwa, handlu, rolnictwa i bankowości.  

Transport (właściwie samochodowy transport ładunków) jest wyodrębnioną kategorią 
na której skupiają się badania koniunktury prowadzone od 1997r. w Instytucie Transportu 
Samochodowego. Badania te prowadzone są metodą testu – oceny formułowane są na 
podstawie informacji pochodzących z odpowiedzi na pytania stosownej ankiety 
badawczej. O wyborze takiej metody badawczej (wykorzystywanej we wszystkich 
wspomnianych instytucjach) przesądziły z pewnością jej zalety. Jedną z nich jest 
niewątpliwie fakt, iż tego rodzaju badania nie tylko uzupełniają oficjalną 
sprawozdawczość statystyczną, ale zwykle czynią to z dużym wyprzedzeniem. Truizmem 
jest stwierdzenie, iż możliwość bieżącego śledzenia zmian aktywności gospodarczej, 
uzyskiwania diagnoz bieżącego jej stanu oraz krótkookresowych prognoz, odgrywa 
kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – 
podejmowaniu działań interwencyjnych. Wyniki badań umożliwiają konstrukcję 
wyprzedzających wskaźników koniunktury oraz formułowanie prognoz poziomu 
aktywności gospodarczej. Dotychczasowe badania empiryczne zdają się to dość mocno 
potwierdzać.  

Celem niniejszej pracy są kwestie związane z konstrukcją wskaźnika koniunktury w 
transporcie. Stosowaną dotychczas metodykę w tym zakresie porównujemy z procedurami 
zalecanymi przez Komisję Europejską i jej agendy (DG ECFIN). Przedmiotem analizy są 
także własności cyklicznych zmian aktywności gospodarczej w sektorze transportu 
mierzone wspomnianymi wskaźnikami koniunktury.  
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2.  Salda odpowiedzi i wskaźniki koniunktury w transporcie 
 
2.1. Salda odpowiedzi na pytania ankiety 

Podstawowymi wielkościami, obrazującymi wynik badań koniunktury, są salda 
odpowiedzi na pytania ankiety. Saldo jest procentową nadwyżką (lub niedoborem, gdy ma 
wartość ujemną) udziału przedsiębiorstw wykazujących polepszenie sytuacji nad udziałem 
tych firm, w których stwierdzono pogorszenie w przedmiocie objętym przez dane pytanie 
ankiety. Znak i wartość informują o panującej aktualnie sytuacji lub o spodziewanych jej 
zmianach zależnie od tego, czy saldo dotyczy pytania o sytuację bieżącą, czy też 
przewidywania. Ważone saldo odpowiedzi na pytanie ankiety wyraża się wzorem:  
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   (1) 

gdzie n jest liczbą analizowanych przedsiębiorstw, wi jest wagą przypisaną temu 
przedsiębiorstwu, zaś yi jego odpowiedzią na pytanie. Wartość yi jest równa -1,0,1, gdy 
odpowiedzią było stwierdzenie pogorszenia, braku zmian, bądź polepszenia.  

Z faktu, iż w badaniach koniunktury występują przedsiębiorstwa transportowe różnej 
wielkości, a co za tym idzie o różnej skali prowadzonej działalności transportowej, wynika 
potrzeba wprowadzenia układu wag do formuł opisujących salda odpowiedzi na pytania 
ankiety. Nie istnieje naturalna, „kanoniczna”, metoda przypisywania wag respondentom. 
Liczby te są ustalane w mniej lub bardziej arbitralny sposób i – co oczywiste – istnieje 
wiele możliwości ich określenia. Biorąc pod uwagę zalecenia programu harmonizacji 
badań koniunktury ([4]), warto wymienić następujące sposoby w których waga nadana 
przedsiębiorstwu zależy od wielkości jego produkcji transportowej. Biorąc pod uwagę, że 
badane firmy nie podają jej wielkości, zwykle rozważa się skorelowane z nią 
charakterystyki, przede wszystkim liczby: pojazdów ciężarowych, którymi dysponuje 
firma lub liczby osób zatrudnionych przy wykonywaniu przewozów.  

W badaniach koniunktury w transporcie waga zależna jest od wielkości 
przedsiębiorstwa mierzonego wielkością taboru biorącego udział w przewozach. 
Dokładniej rzecz ujmując, waga w, przypisana przedsiębiorstwu jest równa 1,2,3,4,5 w 
zależności od wielkości tego przedsiębiorstwa mierzonej liczbą wykorzystywanego w 
przewozach taboru. Wyróżniono przy tym pięć zakresów liczebności taboru: [1,5], [6,10], 
[11,50], [51,100], oraz powyżej 100. Sposobów zdefiniowania wag jest wiele. 
Przykładowo mogą to być zależności typu (por. [5]):  

e
10 (t))Z((log   w),tZ(w     (2) 

gdzie Z(⋅) oznacza operację zaokrąglenia do liczby całkowitej, e=2.71828…jest stałą 
Eulera. Formuły (2) bardziej niż stosowany zestaw wag preferują przedsiębiorstwa 
największe.  

Ważnym wymogiem jest reprezentatywność badań, gdzie kluczowe znaczenie ma 
kwestia zgodności struktury próby i populacji generalnej. Struktura próby i populacji 
generalnej jest określona liczbą przedsiębiorstw o taborze dysponujących taborem 
o liczebności należącej do kolejnych wyróżnionych zakresów. Jeśli liczby tych 
przedsiębiorstw w próbie są równe n1,…,n5, zaś w populacji generalnej odpowiednio 
N1,…,N5, zgodność struktur ma miejsce jedynie w przypadku, gdy na/nb=Na/Nb dla 
wszystkich a,b=1,…, 5. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, można skorygować przyjęte 
uprzednio wartości wag do tzw. wag populacyjnych – taka waga przypisana 
przedsiębiorstwu i jest równa:  
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 w*i=wi⋅ Nh(i)/nh(i) ,  (3) 
gdzie ,5}{1,h(i)   oznacza zakres liczebności taboru do której należy 
przedsiębiorstwo i. Zastąpienie we wzorze (1) wag przez ich skorygowane odpowiedniki 
(3) prowadzi do wyznaczenia skorygowanych sald odpowiedzi na pytania ankiety, 
a w konsekwencji do skorygowanych wartości wskaźników koniunktury1.  

Zastosowanie formuły (3) i stosowne skorygowanie sald wymaga wyznaczenia, 
a przynajmniej oszacowania, liczby przedsiębiorstw transportowych według liczebności 
posiadanego taboru ciężarowego. Dane na ten temat, przede wszystkim jeśli chodzi o 
najmniejsze firmy, są fragmentaryczne, bowiem od 1999r. dane GUS obejmują jedynie 
przedsiębiorstwa transportowe o liczbie zatrudnionych powyżej 9 osób. Lwią część 
populacji przewoźników stanowią natomiast mikrofirmy zatrudniające nie więcej niż 5 
osób. W pracy [1] podjęto próbę oszacowania łącznej liczby takich podmiotów 
działających na krajowym jak i międzynarodowym rynku przewozów. Otrzymano (stan na 
rok 2008) 129.1 tys. podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku 
samochodowych przewozów ładunków, w tym 61500 przedsiębiorstw transportu 
krajowego, dodatkowo też 44322 firm transportu zarobkowego z pojazdami do 3.5t 
dopuszczalnej masy całkowitej (nie wymagających licencji). Tabor o liczebności 0-5 
pojazdów posiada 125707 firm, od 6-10 pojazdów – 957 przedsiębiorstw, tabor 
o liczebności 11-50, 51-100 i powyżej 100 – odpowiednio 2206, 166 oraz 64 podmiotów 
gospodarczych. W przypadku transportu międzynarodowego wspomniane kategorie mają 
liczebność odpowiednio 14096, 4259, 1935, 137 oraz 53. Mimo ciągłych zmian – z jednej 
strony naturalnej eliminacji słabszych finansowo przedsiębiorstw, z drugiej zaś dzięki 
względnie liberalnym zasadom zakładania nowych firm – wydaje się, że łączna ich liczba 
pozostaje na mniej więcej jednakowym poziomie lub nieznacznie rośnie.  

Oszacowania te, wraz z formułą (3), pozwalają na wprowadzenie zmodyfikowanego 
zestawu wag nieuwzględniających domniemaną strukturę populacji prowadzących 
samochodowe przewozy ciężarowe w Polsce. Wagi te zmieniają się w kolejnych 
kwartałach, w zależności od liczby n1,…,n5 przedsiębiorstw w próbie, zgodnie z formułą:  

125707/n1:1914/n2:6618/n3:664/n4:320/n5 
dla przedsiębiorstw transportu krajowego oraz  

14096/n1:8518/n2:5805/n3:548/n4:265/n5 
dla przedsiębiorstw transportu międzynarodowego. Wagi te zostały uwzględnione w 
dalszej części przy wyliczeniach wskaźników koniunktury w transporcie.  
 
2.2. Wskaźniki koniunktury w transporcie: stosowane i zalecane 

Ankieta stosowana w badaniach koniunktury w transporcie wpisuje się w schemat 
zalecany przez Komisję Europejską dla ankietowych badań sektora usług. Zgodnie z tymi 
zaleceniami minimalny zakres ankiety służącej badaniom koniunktury w sektorze usług 
jest następujący (w nawiasie podano sugerowane warianty odpowiedzi): popyt (wzrósł, nie 
zmienił się, spadł); zatrudnienie (wzrosło, nie zmieniło się, spadło); ogólna sytuacja 
przedsiębiorstwa (polepszyła się, nie zmieniła się, pogorszyła się); sytuacja finansowa 
(polepszyła się, nie zmieniła się, pogorszyła się); dostęp do kredytu (zwiększył się, nie 

                                                   
1 Wylosowana próba traci w miarę upływu czasu swojej reprezentatywności, początkowy skład próby 

(nawet spełniającej wymogi reprezentatywności) zostaje w miarę upływu czasu mniej lub bardziej 
wypaczony. Dlatego omawiana korekta powinna być przeprowadzana odpowiednio często, bądź 
w oparciu o informacje co do struktury populacji "uśrednionej" dla odpowiednio długiego okresu. 
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zmienił się, pogorszył się); czynniki ograniczające działalność (lista uwzględniająca 
specyfikę branży).  

Wartości wskaźników koniunktury obliczane są na podstawie sald odpowiedzi na 
stosowne pytania ankiety. Wskaźnik koniunktury w krajowym transporcie samochodowym 
(WKT) wyrażający istniejące i przewidywane tendencje w zakresie podstawowej 
działalności przedsiębiorstw transportowych, tj. przewozu ładunków. Wskaźnik ten jest 
średnią arytmetyczną salda odpowiedzi na pytanie o bieżącą i przyszłą wielkość 
przewozów ładunków w przewozach krajowych. Analogicznie obliczany jest wskaźnik 
koniunktury w transporcie międzynarodowym (WKTM) z tą różnicą, iż w jego przypadku 
brane są pod uwagę salda pytań o wielkość przewozów międzynarodowych.  
 

 
 

Rys. 1. Wartości wskaźników koniunktury w transporcie krajowym i międzynarodowym 
(odpowiednio górny i dolny panel) w okresie 1997q1-2013q4. 

Fig. 1. The values of the economic situation indicators in the national and international transport 
(upper and lower panel) for the period 1997q1-2013q4. 

 
Wszystkie te wielkości można uznać za zaadoptowaną dla potrzeb transportu 

ciężarowego i zdezagregowaną wersję wskaźnika koniunktury dla sektora usług 
proponowaną przez agendy Komisji Europejskiej do spraw harmonizacji (por. [4]). 
Zgodnie z nimi wskaźnik koniunktury w sektorze usług (do tego sektora zaliczane są 
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usługi transportowe) powinien być średnią wartością sald pytań o bieżące i spodziewane 
zmiany wielkości zamówień oraz bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. 
Możliwe jest także uwzględnienie wyników pytania o zmiany wielkości zatrudnienia. 
Pytania zawarte w ankiecie pozwalają na dostosowanie się do tych zaleceń. Zgodnie z nimi 
wyznaczono następujące, dodatkowe, wskaźniki:  

• Wskaźnik Harm.K będący średnią: salda pytania o ogólną sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorstwa w bieżącym kwartale oraz sald o bieżącą i spodziewaną wielkość 
przewozów krajowych.  

• Wskaźnik Harm.M obliczany analogicznie do poprzedniego, ale uwzględniający przewozy 
międzynarodowe.  

• Wskaźnik Harm obliczany jako średnia sald pytań o bieżącą i spodziewaną sytuację 
ekonomiczną przedsiębiorstw oraz pytania o zmiany wielkości zatrudnienia.  

Szeregi czasowe wszystkich tych wielkości poddano procedurze desezonalizacji. Do 
usunięcia składnika sezonowego posłużono się procedurą X-13-ARIMA ([8]). Wykresy 
tych wielkości dla całego okresu badań koniunktury w transporcie pokazano na rysunku 1. 
 
2.3.  Cykliczne wahania w sektorze przewozów towarowych 

W niniejszej części pracy przeprowadzimy podstawową analizę wahań koniunktury w 
sektorze transportu. Badania prowadzone będą w konwencji cyklu wzrostowego (cyklu 
odchyleń wskaźników), charakterystykami sektora transportu będą zdefiniowane wyżej 
wskaźniki koniunktury. Wielkościami odniesienia (referencyjnymi) są indeksy 
(jednopodstawowe, 1995=100): produktu narodowego brutto, dodatkowo – w przypadku 
przewozów międzynarodowych – cykle importu i eksportu. Składniki cykliczne 
wszystkich szeregów wyestymowano przy wykorzystaniu filtru Christiano Fitzgeralda (z 
pasmem przenoszenia od 2 do 10 lat, odpowiadającym typowym okresom wahań 
koniunkturalnych), zaś punkty zwrotne oszacowano przy pomocy metody Bry-Boschan 
([2], [7]).  

Wahania cykliczne koniunktury w transporcie obserwowano na podstawie zmian 
wartości stosownych wskaźników. W przypadku przewozów krajowych były to WKT, 
Harm.K, w przewozach międzynarodowych – WKTM i Harm.M, łącznie – wskaźnik 
Harm. Wielkością odniesienia (referencyjną) był kwartalny szereg wartości produkt 
krajowy brutto w cenach stałych (indeks, 1995r = 1).  

Pełny cykl można zdefiniować jako okres pomiędzy kolejnymi dolnymi punktami 
zwrotnymi (D) lub też górnymi punktami zwrotnymi (G). W pierwszym przypadku będzie 
odpowiadał okresowi D-G-D, w drugim G-D-G. W jednym i drugim przypadku zmienność 
PKB w okresie 1997q1-2013q4 obejmuje 4 pełne cykle. Dotyczy to także pozostałych 
zmiennych (import, eksport) oraz wskaźników koniunktury. Drobny wyjątek stanowi 
wskaźnik WKT, w przypadku którego wyróżnić można 4 pełne cykle D-G-D (oraz 3 G-D-
G).  

W przebiegu składowej cyklicznej PKB zidentyfikowano 10 punktów zwrotnych: 
górne w okresach 1998q4, 2002q4, 2005q2, 2010q1, 2013q1 oraz dolne: 1997q4, 2000q1, 
2004q2, 2007q4, 2011q4. Biorąc pod uwagę dolne punkty zwrotne (a więc definiując 
pojedynczy cykl jako okres pomiędzy dolnymi punktami zwrotnymi) można więc 
wyróżnić 4 pełne cykle.  

Początek badań koniunktury w transporcie przypadł na okres szybkiego wzrostu 
gospodarczego (roczne tempo wzrostu PKB w cenach stałych wyniosło 7.1% wzrostu PKB 
w 1997r.). Okres ten poprzedził pierwszy ze zidentyfikowanych cykli PKB (liczonych 
pomiędzy kolejnymi dolnymi punktami zwrotnymi 1998q4–2002q4). Ten pierwszy cykl, 
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zwany „internetowym” lub kryzysem „dotcomów”, w związku z pęknięciem bańki 
spekulacyjnej na rynku akcji firm internetowych) obfitował w wiele innych wydarzeń o 
charakterze globalnym. W połowie 1997r. wybuchł kryzys azjatycki. Pomimo niezbyt 
znaczącej wielkości wymiany gospodarczej Polski z krajami Dalekiego Wschodu, kryzys 
dotknął (pośrednio) gospodarkę Polski, zmniejszając zamówienia eksportowe do państw 
europejskich, których gospodarki, znacznie silniej niż polska, były związane wymianą 
towarową z krajami Azji. Kolejny wstrząs związany jest z kryzysem rosyjskim. Obroty 
Polski ze Wspólnotą Niepodległych Państw były bowiem znacznie większe niż z krajami 
Dalekiego Wschodu. Po krótkotrwałym ożywieniu na przełomie lat 1999r. i 2000r. 
nastąpiło spowolnienie. Tempo wzrostu PKB w 2001r.wyniosło tylko 1.2%. W drugiej 
połowie 2001r. miało miejsce kolejne zdarzenie o wymiarze światowym – atak 
terrorystyczny na Nowy Jork i Waszyngton. Wszystko to spowolniło tempo rozwoju 
gospodarczego większości krajów rozwiniętych (także transportu, na czele z lotniczym). 
Nie ominęło to także Polski. Dodatkowo, wprowadzenie czterech reform zwiększyło w 
tamtym okresie koszty funkcjonowania państwa.  

Lata 2003-2008 były, generalnie mówiąc, okresem prosperity. Tempo wzrostu 
gospodarczego było znaczące, a w końcu tego okresu przekroczyło 6%, notowano 
zwiększenie zamówień na rynek krajowy i na eksport oraz zwiększenie inwestycji. Było to 
związane z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej (maj 2004r.). W okresie tym można 
wyróżnić kolejny – drugi – cykl PKB (od 2002q4 do 2005q, „boom akcesyjny”).  

Początek kolejnego cyklu związany jest niewątpliwie z krachem na rynku kredytów 
mieszkaniowych w USA. Trwał niemal cztery lata. W Polsce od 2008r. tempo wzrostu 
gospodarczego, w porównaniu do okresu 2006-2007r., znacząco osłabło, wartość produkcji 
sprzedanej skurczyła się, powiększając wielkość zapasów. Kryzys nie ominął także sektora 
transportu, zmniejszając jego wkład do wartości dodanej gospodarki. Począwszy od mniej 
więcej połowy 2009r. kolejne kwartały i lata przyniosły poprawę (tempo wzrostu 
gospodarczego w latach 2010 i 2011 wyniosło odpowiednio 3,9% oraz 4.3%). Czwarty 
pełny cykl PKB obejmuje okres 2010q1–2012q2. Globalnym wyróżnikiem tego okresu 
były niezrównoważone finanse publiczne niektórych krajów członkowskich strefy euro. 
Warto zaznaczyć, że podobną jak w przypadku PKB liczbę cykli można wyróżnić 
analizując wahania importu oraz eksportu. Lokalizacja punktów zwrotnych wahań tych 
zmiennych nie jest jednak tożsama jak w przypadku PKB.  
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Rys. 2. Przebieg składowych cyklicznych wskaźników koniunktury. Górny panel: wahania WKT 
(kolor czarny), Harm.K (zielony), Harm (niebieski) na tle okresów wzrostowych i spadkowych 
PKB (odpowiednio białe i szare pasma). Dolny panel: wahania WKTM (kolor czarny), Harm.M 

(zielony), Harm (niebieski) na tle okresów wzrostowych i spadkowych eksportu. 
Fig. 2. Course of the cyclical components of economic situation indicators. Upper panel: 

fluctuations in WKT (black), Harm.K (green), Harm (blue) against periods of growth and slump in 
GDP (white and gray bands respectively). Lower panel: fluctuations of WKTM (black), Harm.M 
(green), Harm (blue) against periods of growth and slump in exports 

 
Na rysunku 2 pokazano przebieg składowej cyklicznej wskaźników koniunktury na tle 

okresów wzrostowych i spadkowych zidentyfikowanych na podstawie dynamiki zmiennej 
referencyjnej.  

Wahania cykliczne wskaźników koniunktury w transporcie (WKT, WKTM, Harm.K i 
Harm.M) są podobne w swoim przebiegu – cechuje je podobna amplituda oraz czasy 
trwania fazy wzrostowej i spadkowej. Pewne różnice, zarówno jeśli chodzi o amplitudy, 
jak i okresy wahań, wykazuje wskaźnik Harm. Jego zmienność jest nieco niższa, jak 
również wahania są bardziej opóźnione od pozostałych zmiennych. Różnice te nie są 
jednak przesadnie duże.  
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Zidentyfikowane punkty porównywanych wskaźników koniunktury mają podobne 
położenie. W przypadku przewozów krajowych dolne punkty zwrotne WKT i Harm.K 
różniły się o co najwyżej jeden kwartał. Podobnie rzecz ma się z ich odpowiednikami dla 
przewozów międzynarodowych. Siłą rzeczy, długości faz wzrostowych, jak i spadkowych 
oraz długości całych cykli badanych wskaźników nie różnią się więcej niż o dwa 
kwartały2.  

Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane wskaźniki koniunktury można stwierdzić, iż 
sektor transportu towarów generalnie reagował z wyprzedzeniem na zmiany dynamiki 
PKB. Co prawda, na początku analizowanego okresu dolne i górne punkty zwrotne 
wskaźników koniunktury były opóźnione względem swoich odpowiedników w dynamice 
PKB. Jednak już w trakcie drugiego cyklu PKB dolne punkty zwrotne wskaźników 
koniunktury zaczęły miały charakter wyprzedzający. Widać to coraz wyraźniej w miarę 
upływu czasu, przede wszystkim w trzecim i czwartym cyklu referencyjnym3. Podobne 
relacje zachodzą pomiędzy wskaźnikami koniunktury w transporcie międzynarodowym 
(WKTM, Harm.M). Średnie wyprzedzenie dla dolnych punktów zwrotnych wynosi prawie 
1,5 kwartału, dla górnych blisko 1,3 kwartału. Wskaźniki koniunktury, zarówno w 
transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, można ostrożnie uznać za zmienne 
wyprzedzające zmiany w dynamice wahań PKB. 

W miarę upływu czasu widać coraz wyraźniej wyprzedzający charakter wskaźników 
koniunktury względem wahań PKB. Obecnie (początek 2014r.) w dynamice 
wspomnianych wskaźników utrzymuje się faza wzrostowa; nie zauważono jeszcze 
kończącego ją górnego punktu zwrotnego. W świetle poczynionych obserwacji pozwala to 
żywić pewien optymizm w spojrzeniu na dynamikę PKB. Co jednak oczywiste, bardziej 
wiarygodna diagnoza jakościowa dla tej ostatniej powinna opierać się o badania 
porównawcze wielu dodatkowych wskaźników o „nietransportowym” charakterze.  

Wyniki te wydają się być źródłem pewnego optymizmu – stosowane do tej pory 
wskaźniki w żadnym stopniu nie wydają się mieć gorszych własności od wskaźników 
zalecanych przez KE. Co więcej, ponieważ harmonizacja nie oznacza standaryzacji, warto 
może poszukać wskaźnika, bazującego na danych jakościowych oraz, być może, 
ilościowych, który miałby jeszcze lepsze własności wyprzedzające. Trudno dowieść jego 
istnienia; warto podjąć jednak stosowne prace w tym zakresie.  

 
LITERATURA  
 
[1] K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Wakiewicz. Transport samochodowy ładunków; Wyd. 

Instytutu Transportu Samochodowego, 2009.  
[2] G. Bry, Ch. Boschan; Cyclical Analysis of Time Series; Technical Papers of NBER, no 20., 

1971.  
[3] S. Dorosiewicz; Koniunktura w transporcie. Metodyka badań, wyniki, modele. ITS, 

Warszawa, 2013. 

                                                   
2 Warto nadmienić, że wyniki te potwierdzają wnioski z analizy spektralnej, [3].  
3 Najczęściej największe różnice w przebiegu wahań komponentów cyklicznych badanych wskaźników 

koniunktury pojawiają się na końcach próby. Jest to w dużym stopniu wywołane procedurami estymacji, 
przede wszystkim działaniem filtra wydzielającego cykliczną składową szeregu, który „ucina” najstarsze 
i, co gorsza, najmłodsze dane, zastępując je odpowiednimi oszacowaniami. należy się też liczyć z 
częstymi rewizjami danych (zwłaszcza PKB), które zmieniają (czasem nawet znacząco) przebieg 
ostatniego cyklu zmiennej referencyjnej. Z tego choćby powodu wydaje się, iż warto zachować 
umiarkowany optymizm, zwłaszcza przy formułowaniu wniosków ex ante.  



Transport Samochodowy 1-2014 

14 

[4] European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. The Joint 
Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. User Guide. Brussels, 
2007.   

[5] G. Goldrian, ed. Handbook of Survey-Based Business Cycle Analysis. Edward Elgar 
Publishing, 2007.  

[6] GUS. Badania koniunktury gospodarczej. Wyd. GUS, Warszawa. 
[7] D. Harding and Pagan A. Dissecting the cycle: A methodological investigation. Journal of 

Monetary Economics, 49 (2):365381, 2002.  
[8] B.C. Monsell; The X-13A-S Seasonal Adjustment Program. U.S. Census Bureau Working 

Paper, 2007.  


