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Produkt potencjalny w Polsce w latach 1993-2004
na podstawie funkcji produkcji

Wprowadzenie
Analiza cyklicznoÊci zachowaƒ gospodarczych, a tak˝e wyst´powanie w gospodarce wzrostowego trendu sk∏aniajà do wysnucia przypuszczenia, i˝ w ka˝dym momencie istnieje pewna wielkoÊç produktu, którà mo˝emy okreÊliç mianem produktu potencjalnego i do której to wielkoÊci realny produkt w d∏ugim
okresie zmierza. Produkt ten wyznaczany jest przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji, czyli upraszczajàc – pracy i kapita∏u.
Pomimo ˝e poj´cie produktu potencjalnego oraz luki popytowej sà przedmiotem rozwa˝aƒ w makroekonomii, to istnieje wiele sposobów postrzegania
tych zjawisk. W tym artykule autor zdecydowa∏ si´ na stosowanie tych poj´ç
w nast´pujàcym znaczeniu:
– Produkt potencjalny jest pewnà wielkoÊcià wyra˝onà w jednostkach pieni´˝nych, która obrazuje potencjalne mo˝liwoÊci wytworzenia dóbr i us∏ug w danym okresie, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji.
– Luka produktu (popytowa) odnosi si´ bezpoÊrednio do poj´cia produktu
potencjalnego i oznacza procentowà ró˝nic´ pomi´dzy poziomem realnego PKB a wielkoÊcià produktu potencjalnego.
Wczesne definicje potencjalnej wielkoÊci PKB, takie jak Okuna (1962) stwierdzajà: „Potencjalny PKB, to produkt jaki mo˝e wytworzyç gospodarka pod
warunkiem pe∏nego zatrudnienia”. W póêniejszym okresie definicja ta jednak
znaczàco ewoluowa∏a i obecnie zdecydowanie cz´Êciej przyjmuje si´, ˝e potencjalny PKB to taki, który nie generuje przyspieszenia inflacji lub tempa wzrostu p∏ac [Chagny i Doepke, 2001, s. 1]. Stàd koncepcja poziomu bezrobocia
naturalnego, którà u˝ywano do okreÊlenia poziomu pe∏nego zatrudnienia w rozumieniu definicji Okuna, ewoluowa∏a do koncepcji NAIRU1 oraz NAWRU2
odpowiednio, a tak˝e pojawi∏a si´ koncepcja NAICU3. Mo˝na zatem wywnioskowaç, ˝e wspó∏czesne teorie stwierdzajà, i˝ istniejàca luka produktu jest od*
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Autor jest pracownikiem Katedry Ekonomii i Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. Artyku∏ wp∏ynà∏ do redakcji w styczniu 2005 r.
NAIRU (non accelerating inflation rate of unemployment) – stopa bezrobocia nie generujàca
przyspieszenia inflacji.
NAWRU (non accelerating wage rate of unemployment) – stopa bezrobocia nie generujàca
przyspieszenia wzrostu p∏ac.
NAICU (non accelerating inflation rate of capacity utilization) – stopa wykorzystania mocy
produkcyjnych nie generujàca przyspieszenia inflacji.
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biciem istniejàcych napi´ç na rynkach dóbr oraz czynników produkcji [Bolt
i van Els, 2002, s. 1].
Szacunki potencjalnego poziomu PKB powodujà tak˝e kontrowersje na pod∏o˝u interpretacyjnym. Mo˝na wyró˝niç proste odchylenie od wzrostowego trendu, które jest niewra˝liwe na ewentualne dzia∏ania polityki gospodarczej i zak∏adamy wtedy, ˝e wahania koniunktury sà wynikiem egzogenicznych szoków,
a poziom produktu potencjalnego jest to taki poziom produktu, który mo˝emy
okreÊliç jako produkt bez udzia∏u szoków. Drugie podejÊcie uwzgl´dnia istnienie pola dla dzia∏ania polityki gospodarczej, majàcego na celu zamkni´cie luki popytowej. W tym artykule autor sk∏ania si´ ku drugiemu podejÊciu, którego konsekwencjà jest mo˝liwoÊç wyst´powania d∏ugotrwa∏ych odchyleƒ od
potencjalnego poziomu produktu. W gospodarce polskiej, która podlega∏a silnym procesom transformacyjnym przyj´cie takich za∏o˝eƒ wydaje si´ uzasadnione. Szybkie tempo transformacji prowadzi, zdaniem autora, do obni˝enia
efektywnoÊci gospodarowania zarówno kapita∏em ludzkim, jak i kapita∏em fizycznym. Dzieje si´ tak ze wzgl´du na silny brak zgodnoÊci popytu i poda˝y
na tych rynkach. Na rynku pracy nierównowaga jest wynikiem bardzo szybkiego procesu likwidacji miejsc pracy, przy jednoczeÊnie wolniejszej kreacji
nowych miejsc, szczególnie dla osób o ni˝szych kwalifikacjach. Tak˝e w odniesieniu do kapita∏u wyst´pujà znaczne frykcyjne tarcia. Przedsi´biorstwa nie
majà mo˝liwoÊci pe∏nego wykorzystania kapita∏u, który bardzo szybko traci
swojà przydatnoÊç ze wzgl´du na szybkà adaptacj´ nowych technologii.
Wybrana metoda szacowania luki produktu potencjalnego za pomocà funkcji produkcji uwzgl´dnia chwilowy brak dostosowania zarówno na rynku pracy (wykorzystujàc koncepcj´ NAIRU), jak i na rynku kapita∏u (wykorzystujàc
koncepcj´ NAICU), co powinno sprawiç, ˝e otrzymane wyniki b´dà interpretowalne w odniesieniu do zjawisk zachodzàcych w gospodarce polskiej w analizowanym okresie.
Artyku∏ sk∏ada si´ z kilku cz´Êci. Po wprowadzeniu i wst´pnym omówieniu problemów zwiàzanych z szacowaniem potencjalnego poziomu PKB, przedstawione zostanà podstawy teoretyczne stosowanej metody. Nast´pnie zaprezentowane zostanà wyniki obliczeƒ wykonanych dla Polski w analizowanym
okresie. Ostatnia cz´Êç poÊwi´cona b´dzie omówieniu wyników oraz próbie
identyfikacji êróde∏ mo˝liwych napi´ç i wynikajàcych stàd zmian w poziomie
potencjalnego PKB.

Metoda funkcji produkcji szacowania luki produktu
W d∏ugim okresie na produkt potencjalny wp∏yw majà tylko realne zmiany
w gospodarce, a zatem podstawà do jego okreÊlenia mo˝e byç tak˝e wyznaczenie
potencjalnego poziomu dwóch g∏ównych czynników produkcji: pracy i kapita∏u4.

4

Pomini´ty zosta∏ trzeci czynnik produkcji – wiedza, technologia, gdy˝ jego oszacowania sà
niejednoznaczne.
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Zak∏adamy, ˝e technika gospodarowania czynnikami jest sprawna, a proporcje wynikajà z warunków techniczno-organizacyjnych [por. Welfe i Welfe,
2004, s. 55] i sà stabilne. PodejÊcie wykorzystujàce funkcj´ produkcji jest alternatywà dla metod bazujàcych na podejÊciu statystycznym, gdy˝ zawiera
elementy typowo ekonomiczne5. Metoda opisana w artykule zawiera autorskie
podejÊcie do wykorzystania kapita∏u w gospodarce bazujàce na stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych.
Przyjmujemy, ˝e wp∏yw czynników produkcji zatrudnionych w gospodarce
na wielkoÊç wytworzonego produktu opisuje nast´pujàca funkcja produkcji Cobba-Douglasa postaci:
F ^K, Lh = K a L1 - a ,
gdzie K oznacza zasób kapita∏u, a L – zasób si∏y roboczej.
Wykorzystanie funkcji produkcji tej postaci oraz okreÊlenie odchyleƒ wykorzystania czynników produkcji od ich potencjalnej, czyli mo˝liwej w optymalnej sytuacji do wykorzystania, wielkoÊci, pozwoli na okreÊlenie produktu
potencjalnego dla gospodarki polskiej. W tej pracy wykorzystamy stop´ bezrobocia NAIRU obliczonà na bazie filtru Hodricka-Prescotta.
Jako ˝e celem autora jest okreÊlenie luki produktu potencjalnego gospodarki nie musimy badaç dok∏adnego zasobu ka˝dego z czynników produkcji
w gospodarce. Majàc dane relatywne zale˝noÊci pomi´dzy czynnikami produkcji i ich potencjalnymi wielkoÊciami6 mo˝emy obliczyç luk´ produktu. Wyra˝a si´ ona wzorem:
a

1-a

Yr
K
Lr
f r
Yp - 1 = e K p o e Lp o

- 1p,

gdzie Kr oznacza poziom rzeczywiÊcie wykorzystywanego zasobu kapita∏u,
a Lr poziom rzeczywistego wykorzystania zasobu si∏y roboczej w procesie tworzenia produktu. WielkoÊci z indeksem p oznaczajà potencjalne (mo˝liwe do
wykorzystania) wielkoÊci odpowiednich czynników produkcji.
W celu obliczenia rozmiarów luki produktu potencjalnego istotne jest okreÊlenie poziomu a. Jest on wyznaczany jako udzia∏ kapita∏u w wynagrodzeniu
czynników produkcji i otrzymywany jest jako stosunek ró˝nicy PKB w cenach
czynników produkcji i wynagrodzeƒ do PKB w cenach czynników produkcji.
Na podstawie szacunków NBP wspó∏czynnik a wynosi 0,43 [por. Gradzewicz,
Kolasa, 2003, s. 5].

5

6

Aczkolwiek szacowanie potencjalnego poziomu wykorzystania si∏y roboczej odbywa si´ na
gruncie procedury statystycznej.
Stosunek wielkoÊci potencjalnej do rzeczywistej.
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Szacowanie potencjalnego poziomu si∏y roboczej
Szacunki potencjalnego poziomu si∏y roboczej wykonane zostanà przy zastosowaniu filtra Hodricka-Prescotta dla szeregu danych bezrobocia. Filtr Hodricka-Prescotta bazuje na wy∏àczeniu z badanego szeregu sk∏adnika trendu,
a stosowana procedura mo˝e byç opisana nast´pujàcym wzorem:
T

T-1

t=0

t=2

Min f ! `ut - u*t j + m

!

9`u*t + 1 - u*t j - `u*t - u*t - 1jC p,
2

gdzie u* oznacza wielkoÊç bezrobocia równowagi i mo˝e byç uto˝samiane ze
stopà NAIRU w danej chwili t. Do wykonania obliczeƒ i oszacowania Êcie˝ki
NAIRU potrzebny b´dzie tylko szereg danych dotyczàcych stopy bezrobocia
w Polsce w latach 1993-2004.
Stosowanie tego narz´dzia niesie za sobà wiele korzyÊci [por. Mc Morrow
i Roeger, 2001, s. 10]. Przede wszystkim dane dotyczàce stopy bezrobocia
NAIRU dost´pne sà natychmiast po publikacji oficjalnych statystyk. Zmiany
dotyczàce trendu identyfikowane sà relatywnie szybko i nie wymagajà ˝adnych dodatkowych za∏o˝eƒ. Wykorzystanie tego narz´dzia wià˝e si´ tak˝e z pewnymi problemami. Potencjalny poziom wykorzystania si∏y roboczej opiera si´
na trendzie, gdy˝ sam filtr HP jest jedynie procedurà statystycznà i nie ma
podstaw w teorii ekonomii. Dodatkowo wyniki uzyskiwane przy jego zastosowaniu sà cz´sto wra˝liwe na parametr l7, który s∏u˝y do zdefiniowania wyg∏adzenia szeregu. Uzyskane wyniki majà tak˝e tendencj´ do du˝ych odchyleƒ
na kraƒcach próby. Jakkolwiek istotne sà zastrze˝enia do tej procedury, okreÊlenie potencjalnego wykorzystania si∏y roboczej na tej bazie wydaje si´ byç
w opinii autora uzasadnione.
Szacowanie potencjalnego poziomu wykorzystania kapita∏u
Metoda ta polega na wykorzystaniu informacji o mocach produkcyjnych
w gospodarce do szacowania potencjalnego poziomu wykorzystania kapita∏u.
Nie sà dost´pne dane dotyczàce wykorzystania kapita∏u w gospodarce. Mo˝na jednak przyjàç, ˝e przedsi´biorcy odpowiadajàc na pytanie o wykorzystanie mocy produkcyjnych oceniajà g∏ównie stopieƒ wykorzystania kapita∏u
w przedsi´biorstwach, przyjmujàc zatrudnienie jako dane. W niniejszym artykule b´dà zatem stosowane zamiennie poj´cia wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsi´biorstwach i wykorzystania kapita∏u.
Pytanie o wykorzystanie mocy produkcyjnych zawarte jest w ankiecie wysy∏anej do przedsi´biorstw przemys∏u przetwórczego. Przedsi´biorcy odpowia7

W niniejszym opracowaniu przyjmujemy standardowà wielkoÊç parametru l [por. Darvas
i Vadas, s. 21], która dla danych kwartalnych wynosi 1600.

Piotr Bia∏owolski, Produkt potencjalny w Polsce w latach 1993-2004...

41

dajà subiektywnie oceniajàc stopieƒ wykorzystania w∏asnych mocy produkcyjnych. Oczekuje si´, ˝e Êredni wynik z tak postawionego pytania (przy za∏o˝eniu prawid∏owej oceny sytuacji) odpowiada rzeczywistemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Za∏o˝enie prawid∏owych ocen i oczekiwaƒ w wypadku
du˝ej grupy respondentów wydaje si´ uprawnione i dzi´ki temu mo˝na przyjàç, ˝e odpowiedzi uwzgl´dniajà rzeczywistà sytuacj´ rynkowà.
Zak∏ada si´, ˝e potencjalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych nie
wynosi 100%, a jest odpowiednio ni˝szy. Z badaƒ wynika, ˝e optymalny poziom
dla gospodarek paƒstw wysoko rozwini´tych to ok. 80-85% [por. Grz´da-Latocha
i Nerb, 2002, s. 12]8. W sytuacji gdy ten poziom jest przekraczany przedsi´biorstwa podejmujà dzia∏ania majàce na celu zwi´kszenie mocy produkcyjnych,
co prowadzi do zmniejszenia stopnia ich wykorzystania. Istnieje uzasadnione
przypuszczenie, ˝e okreÊlony dla wysoko rozwini´tych krajów poziom mo˝e
nie odzwierciedlaç potencjalnych mo˝liwoÊci wykorzystania mocy produkcyjnych
dla gospodarki polskiej. Ta wielkoÊç jest zapewne jeszcze o kilka punktów procentowych ni˝sza. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, gospodarka Polski
w okresie analizy znajdowa∏a si´ w okresie transformacji systemowej i przez
to niewiele firm by∏o w stanie, w tak dynamicznym otoczeniu, wykorzystywaç
optymalnie Êrodki produkcji. Po drugie, badania koniunktury w Polsce charakteryzujà si´ bardzo znaczàcym pesymizmem respondentów. Widoczne jest to
tak˝e w badaniu koniunktury w przemyÊle przetwórczym, z którego pochodzi
ocena stanu wykorzystania mo˝liwoÊci produkcyjnych. W dalszej cz´Êci tekstu
przedstawione zostanà wyniki szacunków tego poziomu dla gospodarki polskiej.
Oprócz danych koniunktury do obliczeƒ wykorzystane zostanà dane dotyczàce inflacji w latach 1993-2004. Warto nadmieniç, ˝e wszystkie wykorzystane dane zosta∏y wpierw oczyszczone z wahaƒ sezonowych9.
Do okreÊlenia potencjalnej wielkoÊci wykorzystania mocy produkcyjnych
wykorzystana zostanie koncepcja NAICU. Podstawà teoretycznà dla wykorzystania tej wielkoÊci jest przypuszczenie, ˝e na skutek zwi´kszenia wykorzystania mocy produkcyjnych zwi´ksza si´ presja na wzrost cen i dochodzi do
przyspieszenia ich wzrostu. Przyczyny tego procesu sà nast´pujàce:
– Zwi´kszone moce produkcyjne wywo∏ujà wzrost kosztów ze wzgl´du na
pojawiajàce si´ niekorzyÊci skali oraz rosnàcà presj´ na wzrost p∏ac.
– Zwi´kszone moce produkcyjne wp∏ywajà na wzrost popytu inwestycyjnego
generowanego przez przedsi´biorstwa i przez to stymulowany jest wzrost
8
9

Oszacowali oni poziom NAICU dla gospodarki Niemiec na poziomie 82%.
Pierwszym etapem prowadzonej analizy by∏o oczyszczenie szeregów z wahaƒ sezonowych.
Do analizy wykorzystane zosta∏y dane oczyszczone z wahaƒ sezonowych przy wykorzystaniu
pakietu Demetra i zawartej w nim procedury TRAMO-SEATS. W analizie produktu potencjalnego oczyszczenie odgrywa ogromnà rol´, poniewa˝ zapewnia porównywalnoÊç danych
z okresu na okres (a nie tylko porównywalnoÊç rok do roku). W tej pracy zastosowano bardziej popularnà w Europie metod´ TRAMO-SEATS rezygnujàc z innej, popularnej w Stanach
Zjednoczonych, procedury X-12-Arima. Wykorzystanie danych nieoczyszczonych zaburzy∏oby
modelowanie gospodarki i wprowadzi∏o mo˝liwoÊç odrzucenia istotnych, z punktu widzenia
problemu, szeregów.
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gospodarczy przek∏adajàcy si´ tak˝e na wzrost ogólnego poziomu cen
w gospodarce.
– Samo zwi´kszenie wykorzystania mocy produkcyjnych nast´puje na skutek
wzrostu popytu konsumpcyjnego.
Nie mo˝na jednak zapominaç, ˝e nie tylko wykorzystanie mocy produkcyjnych ma wp∏yw na presj´ inflacyjnà w gospodarce. Istotnà rol´ mogà odegraç
ró˝norodne szoki popytowe i poda˝owe nie uwzgl´dnione w prognozach dotyczàcych wykorzystania mocy produkcyjnych, jednak tutaj ich wp∏yw nie zostanie omówiony.
Obliczenie NAICU bazuje na wykorzystaniu modeli Coe i McDermott (1997)
oraz Emery i Chang (1997) [por. Grz´da-Latocha i Nerb, 2002, s. 10]. Model
opracowany w ww. pracach wyjaÊnia bie˝àcy poziom inflacji za pomocà przesz∏ego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych oraz oczekiwaƒ inflacyjnych dotyczàcych bie˝àcego okresu i przedstawia si´ nast´pujàco:
p

! bk $ capacityt - k + | $ rtex ,

rt = a +

k=1

gdzie p oznacza inflacj´, a capacity – poziom wykorzystania mocy produkcyjnych.
W celu zidentyfikowania zwiàzku mi´dzy wykorzystaniem mocy produkcyjnych i inflacjà dodatkowo zak∏adamy, ˝e oczekiwana stopa inflacji jest wa˝onà sumà przesz∏ych stóp inflacji w gospodarce, gdzie suma wag równa jest
jednoÊci (Sl = 1). Analizowane równanie przybiera wi´c postaç:
p

n

k=1

i=1

! bk $ capacityt - k + ! mi $ rt - i

rt = a +

Przyj´te za∏o˝enia pozwalajà nam przedstawiç powy˝sze równanie w nast´pujàcej formie:
rt - rt - 1 = a +

p

n-1

k=1

i=1

! bk $ capacityt - k + ! ~i _rt - i - rt - i - 1i,

gdzie ~i = ff ! mj p - 1p . Gospodarka znajduje si´ w stanie równowagi w sytui

j=1

acji, gdy pt – pt–1 = 0. W tak rozumianej równowadze stopa wykorzystania mocy produkcyjnych, nie powodujàca przyspieszenia inflacji, mo˝e byç zdefiniowana nast´pujàco NAICU =

a

p

!bk
k=1

.
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Otrzymane wyniki
Potrzebny do szacowania luki produktu potencjalnego zakres narz´dzi zosta∏ ju˝ przedstawiony. Aktualnie pozostaje jedynie wykorzystaç dane, aby obliczyç tà luk´. Wpierw przedstawione zostanie potencjalne wykorzystanie kapita∏u w gospodarce polskiej w wybranym okresie. Nast´pnie omówione zostanà
wyniki otrzymane za pomocà filtru HP dla stopy bezrobocia.
Stopa wykorzystania kapita∏u w gospodarce polskiej
Model s∏u˝àcy do obliczenia NAICU dla gospodarki polskiej przyjmuje nast´pujàcà postaç:

j
rt - rtrend
= a + b $ capacityt + c `rt - 1 - rtrend
t
t-1 ,
gdzie oznaczenia sà analogiczne do tych stosowanych w podpunkcie 2.2, a pttrend
oznacza Êrednià ruchomà stopy inflacji.
W odniesieniu do gospodarki polskiej najlepsze wyda∏o si´ autorowi wykorzystanie odchylenia inflacji od trendu inflacji obliczonego na bazie Êredniej
ruchomej. Zwiàzane to jest z prowadzonà w ca∏ym analizowanym okresie politykà t∏umienia inflacji realizowanà przez Narodowy Bank Polski. Prawie w ca∏ym tym okresie inflacja w Polsce spada∏a i stàd odniesienie do poprzedniego
okresu zwiàzane by by∏o z b∏´dem pomini´cia naturalnej tendencji spadkowej
inflacji. W tak szacowanym modelu oczekujemy, ˝e przyrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych b´dzie owocowa∏ wzrostem stopy bie˝àcej inflacji
ponad jej Êredniookresowy trend. Oczekujemy tak˝e, ˝e wzrost inflacji w poprzednim okresie b´dzie stymulowa∏ gospodark´ do powrotu na wyznaczonà
Êcie˝k´.
Oszacowany model ma nast´pujàcà postaç:

j
rt - rtrend
=- 6,6826 + 0,09866 $ capacityt - 0,6517 `rt - 1 - rttrend
t
-1
Wszystkie wspó∏czynniki w tak dobranym modelu sà istotne na poziomie
5%, majà prawid∏owe znaki, tzn. takie, które pozostajà w zgodzie z teorià ekonomii. Nie wyst´puje tak˝e autokorelacja sk∏adników losowych. Wspó∏czynnik
R2 wynosi 0,25.
Z punktu widzenia analizy prowadzonej w tej pracy istotne znaczenie ma
obliczenie stopy wykorzystania mocy produkcyjnych, nie generujàcej wzrostu
inflacji powy˝ej jej d∏ugookresowego trendu. Z powy˝szego modelu wynika, ˝e
ten poziom dla gospodarki polskiej wynosi 67,73%. Jak ju˝ argumentowano
wczeÊniej, stopa wykorzystania mocy produkcyjnych w gospodarce polskiej mo˝e charakteryzowaç si´ zdecydowanie ni˝szà wartoÊcià ni˝ odpowiednia dla
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krajów wysoko rozwini´tych. Warto zauwa˝yç, ˝e z oszacowanego modelu wynika, i˝ wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych o 1 punkt procentowy powoduje przyspieszenie inflacji o ok. 0,1 pp.
Podstawienie 67,73% jako wielkoÊci NAICU pokazuje, jakie by∏o procentowe odchylenie wykorzystania kapita∏u w gospodarce polskiej w okresie 1993-2004. Ilustracjà tego jest wykres nr 1.
Wykres 1. Odchylenie wykorzystania mocy produkcyjnych wzgl´dem NAICU
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èród∏o: Dane IRG SGH, obliczenia w∏asne

Prezentowane wyniki obejmujà okres od 1993 r. do 2004 r. Z perspektywy
wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsi´biorstwach, realne wykorzystanie kapita∏u w okresie od stycznia 1993 do paêdziernika 1994 znajdowa∏o si´
poni˝ej potencja∏u. WielkoÊç odchylenia oscylowa∏a wokó∏ 5%, a w paêdzierniku 1993 r. osiàgn´∏a minimum na poziomie –8,14%. Okres szybkiego wzrostu gospodarczego w latach 1995-1998 cechowa∏ si´ wykorzystaniem zasobu
kapita∏u ponad potencjalny poziom. Nie przekracza∏o ono jednak znaczàco tej
wielkoÊci, o czym Êwiadczy najwi´ksze odchylenie w paêdzierniku 1996 r. zaledwie 5% powy˝ej wielkoÊci potencjalnej. Na poczàtku 1999 r. nastàpi∏o
gwa∏towne za∏amanie i wykorzystanie mocy produkcyjnych spad∏o 9% poni˝ej
poziomu stopy NAICU. Zmniejszone wykorzystanie mocy produkcyjnych przeciàgn´∏o si´ na okres znacznego spowolnienia gospodarczego, jakie w Polsce
mia∏o miejsce w latach 2000-2002. Przez ca∏y ten okres wykorzystanie kapita∏u znajdowa∏o si´ poni˝ej potencja∏u. Dopiero o˝ywienie gospodarcze z roku 2003 spowodowa∏o zwi´kszenie wykorzystania mocy produkcyjnych. Do
kwietnia 2004 r. ten trend nie zosta∏ zahamowany i odchylenie wykorzystania
mocy produkcyjnych od potencja∏u wynios∏o ju˝ ponad 12%.
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Potencjalny poziom si∏y roboczej
Istnienie jakiejkolwiek stabilnej, naturalnej stopy bezrobocia jest dla gospodarki polskiej bardzo wàtpliwe. W okresie transformacji zasz∏o bardzo wiele powa˝nych zmian na rynku pracy, które doprowadzi∏y do powstania znacznego bezrobocia strukturalnego. Do okreÊlenia potencjalnego wykorzystania
zasobu si∏y roboczej wykorzystana zostanie koncepcja poziomu bezrobocia nie
przyspieszajàcego inflacji, czyli NAIRU. Oszacowanie jego poziomu dokonane
zostanie w oparciu o filtr HP, które to podejÊcie zosta∏o omówione w paragrafie 2.1. Obliczenia prowadzà do wyników, których ilustracjà jest wykres nr 2.
Wykres 2. Poziom stopy bezrobocia NAIRU na bazie filtru HP i rzeczywista jego wielkoÊç
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Stopa bezrobocia równowagi NAIRU znajdowa∏a si´ przez wi´kszoÊç badanego okresu poni˝ej rzeczywistej stopy bezrobocia. Jedynie w 1993, w latach 1997-1999 oraz w ostatnich trzech kwarta∏ach NAIRU przekracza∏o stop´ bezrobocia równowagi. Pomimo gorszej jakoÊci wyników otrzymywanych
na kraƒcach próby warto zwróciç uwag´, ˝e w drugim kwartale 2004 r. bezrobocie spad∏o doÊç znacznie poni˝ej poziomu Êredniookresowej równowagi10.
Luka produktu
Dane dotyczàce luki produktu otrzymanej przy wykorzystaniu metody funkcji produkcji prezentuje wykres nr 3.
10

Autor przyjmuje tutaj, ˝e trend wyznaczony na bazie filtru HP reprezentuje równowag´ w Êrednim okresie.
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Wykres 3. Luka produktu oraz wp∏yw kapita∏u i si∏y roboczej na jej kszta∏towanie si´
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Bazujàc na funkcji produkcji otrzymano, ˝e produkt potencjalny w latach
1993-1994 znajdowa∏ si´ powy˝ej poziomu produktu realnego. Niewykorzystanie potencja∏u gospodarki si´ga∏o nawet 4% w paêdzierniku 1993 r. Mi´dzy
styczniem 1995 a paêdziernikiem 1998 r. realny produkt w gospodarce by∏ o ok.
1-2% wy˝szy od wielkoÊci potencjalnej. Co ciekawe, poczàtkowo wp∏yw na to
mia∏o ponadpotencjalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, a póêniej zaczà∏
przewa˝aç wp∏yw bardzo niskiej w tym okresie stopy bezrobocia. Okres od
stycznia 1999 r. do stycznia 2003 r. cechowa∏o to, ˝e produkt znajdowa∏ si´
poni˝ej potencja∏u. Najwi´ksze odchylenie ujemne wystàpi∏o w drugim kwartale 2002 r. i wynios∏o –3,63%. Od stycznia 2003 r. widoczny jest ciàg∏y wzrost
realnego produktu ponad jego potencjalnà wielkoÊç, a w III kwartale 2004 r.
odchylenie to wynios∏o ju˝ prawie 6%.

Podsumowanie oraz implikacje dla polityki gospodarczej
Obliczanie produktu potencjalnego oraz luki produktu nie powinno byç celem samym w sobie, stàd istnieje potrzeba aktywnego poszukiwania zastosowaƒ dla otrzymanych wyników. Dla celów analizy historycznej warto wiedzieç
jak kszta∏towa∏o si´ wykorzystanie czynników produkcji w gospodarce w przesz∏oÊci. Pozwala to zidentyfikowaç mo˝liwe êród∏a napi´ç w gospodarce i zapobiegaç ich powstawaniu w przysz∏oÊci.
W latach 1993-1994 produkt znajdowa∏ si´ poni˝ej potencja∏u. Bazujàc na
metodzie funkcji produkcji mo˝emy zaobserwowaç, ˝e luka zmniejsza∏a si´
z poziomu 2% do 0. Wyniki te majà potwierdzenie w obserwacji wydarzeƒ gospodarczych. By∏ to mianowicie okres, gdy zacz´∏y byç odczuwalne pierwsze
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skutki przeprowadzonych zaraz po transformacji reform Balcerowicza. Ich
wprowadzenie wymusi∏o bardzo dynamiczny proces dostosowania do zasad
gospodarki rynkowej. W poczàtkowym okresie, na skutek wzrostu niedostosowaƒ frykcyjnych i strukturalnych, produkt gospodarki znalaz∏ si´ znaczàco poni˝ej potencja∏u. Okres 1995-1999 cechowa∏ si´ bardzo szybkim wzrostem realnego PKB. JednoczeÊnie nale˝y zanotowaç, ˝e potencjalne mo˝liwoÊci
gospodarki polskiej nie ros∏y a˝ tak szybko. Dopiero zaczyna∏ si´ okres zwi´kszonych nak∏adów inwestycyjnych, które mog∏y trwale zwi´kszyç potencja∏ gospodarki. Spowodowa∏o to, ˝e w tym okresie produkt znajdowa∏ si´ powy˝ej
potencjalnej wielkoÊci, a odchylenie si´ga∏o 1-2%. Niestety, w tym okresie znacznie spowolniony zosta∏ proces reformowania gospodarki i tempa poprawiania
jej konkurencyjnoÊci. Dodatkowo wystàpi∏y dwa zewn´trzne szoki w postaci
kryzysów: azjatyckiego w 1997 r. oraz rosyjskiego w roku 1998 r. Te wszystkie wydarzenia oraz narastajàca nierównowaga finansów publicznych, szczególnie poprzez zwi´kszanie deficytu strukturalnego bud˝etu paƒstwa11, spowodowa∏y spadek realnej dynamiki produktu. Zaowocowa∏o to spadkiem produktu
poni˝ej potencjalnej wielkoÊci. Ta tendencja utrzymywa∏a si´ w latach bardzo
powolnego wzrostu w okresie 2001-2002. Wiele przedsi´biorstw wykorzysta∏o
ten czas bardzo dobrze i przeprowadzi∏o restrukturyzacj´. Ta restrukturyzacja
wiàza∏a si´ jednak z ciàg∏ym wzrostem bezrobocia w gospodarce. Luka produktu potencjalnego w tym okresie ros∏a osiàgajàc w II kwartale 2002 r. wielkoÊç 4%. Wychodzenie z kryzysu i ponowne wejÊcie na Êcie˝k´ wzrostu zaowocowa∏o bardzo szybkim przekroczeniem bariery potencjalnego PKB. Sta∏o
si´ tak prawdopodobnie z powodu restrukturyzacji prowadzonej wczeÊniej.
Przedsi´biorstwa nauczy∏y si´ gospodarowaç bardzo wydajnie zasobami, majà jednak znaczne opory, ˝eby je zwi´kszaç. Odnosi si´ to zarówno do rynku
pracy, gdzie spadek bezrobocia w ostatnim okresie wyniós∏ zaledwie ok. 1 punkt
procentowy przy 6% wzroÊcie realnego PKB, jak i popytu inwestycyjnego. Inwestycje bardzo s∏abo zareagowa∏y na nadchodzàce o˝ywienie gospodarcze,
co prze∏o˝y∏o si´ na gwa∏towny wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych.
Ich wykorzystanie na poziomie znacznie przekraczajàcym stop´ NAICU musia∏o i zaowocowa∏o przyspieszeniem inflacji.
Analiza produktu potencjalnego mo˝e stanowiç podstaw´ do wyznaczania
kierunków prowadzonej polityki gospodarczej. Dbanie o zachowanie równowagi na rynkach czynników produkcji, a tak˝e zapewnienie elastycznoÊci tych
rynków powinno byç jednym z g∏ównych kierunków prowadzonej polityki. Nie
chodzi tu bynajmniej o sterowanie tymi rynkami, lecz o tworzenie mechanizmów, które poprawià szybkoÊç reagowania tych rynków na zmiany w otoczeniu gospodarczym. Produkt potencjalny i analiza jego luki stanowiç powinny
wa˝ny element analizy w procesie decyzyjnym.

11

Deficyt strukturalny to taka wielkoÊç deficytu bud˝etu paƒstwa, która wystàpi∏aby przy realnym PKB równym potencjalnemu PKB.
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POLAND’S POTENTIAL PRODUCT IN 1993-2004 ON THE BASIS
OF THE PRODUCTION FUNCTION
Summary
The paper examines the „product gap” in the Polish economy in 1993-2004. The
author estimates the non-accelerating inflation rate of capacity utilization (NAICU),
and he also analyzes unemployment using the Hodrick-Prescott filter method. The results
of the analysis indicate that the Polish economy in 1993-95 was below its potential
level of utilization of factors of production. In 1995-99, dynamic economic growth
spurred by efficient reforms at the start of the 1990s led to the overstepping of the
potential level of capacity utilization. During the recession of 2000-02, the real product
was lower than expected due to consistent restructuring. The rebound of 2003 led to
a quick bridging of the gap. The increase of the product above its potential value was
due to a lack of growth in investment spending as well as structural problems on the
labor market. The author notes that the analysis of the potential level of the product
should be an important element of economic policy, because it makes it possible to
determine the position of the economy in the business cycle.

