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1. Wstęp

W artykule opublikowanym w „Ekonomiście” w 1996 r. [Z. Matkowski, 
1996] przedstawiona została koncepcja ogólnego wskaźnika aktywności dla 
gospodarki polskiej, przeznaczonego do analizy wahań wzrostu gospodarczego, 
oraz metoda wyodrębniania jego składnika cyklicznego. Zaprezentowane 
zostały również wstępne wyniki analizy empirycznej, potwierdzającej 
występowanie w rozwoju gospodarczym Polski po 1975 r. wahań układających 
się w dość regularne cykle. Zjawisko fluktuacji wzrostu gospodarczego 
występowało już za czasów gospodarki centralnie planowanej i znalazło 
szerokie naświetlenie empiryczne i teoretyczne [M. Gruszczyński, G. Kołodko, 
1975; J. Eysymont, W. Maciejewski, 1983; G. Woźniak, 1985; C. Józefiak, 
1991]. Jakkolwiek mechanizm tych fluktuacji wykazywał określone cechy 
specyficzne, wynikające z ówczesnego systemu gospodarczego, empiryczny 
obraz wahań produkcji społecznej był podobny do wahań występujących w 
gospodarce rynkowej, określanych mianem cyklu koniunkturalnego lub cyklu 
wzrostowego.

Głębokie załamanie gospodarki w latach 1989-1991 łączyło w sobie cechy 
kryzysu strukturalnego i koniunkturalnego, potęgowanego przez zmiany syste
mowe. Transformacja systemu ekonomicznego w kierunku otwartej gospodarki 
rynkowej oznacza, że gospodarka polska w swym dalszym rozwoju będzie 
prawdopodobnie ujawniała tendencję do wahań koniunktury charaktery
stycznych dla gospodarki rynkowej, a polityka gospodarcza stanie przed ko
niecznością wypracowania odpowiednich narzędzi stabilizacyjnych. Zwiększy 
to zapotrzebowanie na systematyczną analizę i prognozę koniunktury gospo
darczej. Punktem wyjścia powinno być dokładne rozpoznanie prawidłowości 
dotychczasowego rozwoju.

Objaśnienie mechanizmów wahań obserwowanych w ruchu gospodarki w 
długim okresie wymagałoby odrębnej analizy, którą utrudnia niejednorodność 
okresu tak pod względem struktury i sposobu funkcjonowania gospodarki, jak i 
pod względem porównywalności niektórych danych statystycznych. Prawdo
podobnie nie uda się znaleźć jednolitego wyjaśnienia prawidłowości rozwoju

Artykuł pod tym tytułem został pierwotnie opublikowany w „Ekonomiście” 1997, nr 5-6. 
Niniejsze opracowanie zawiera nowe, gruntownie zmienione ujęcie tego tematu.
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cyklicznego gospodarki w całym tym okresie (choć takich poszukiwań nie 
należy z góry wykluczać) i w próbach objaśnienia fluktuacji trzeba będzie 
osobno traktować etap zwany „gospodarką planową” oraz etap „gospodarki 
rynkowej”, rozdzielone ponadto okresem przejściowym. Można się zgodzić z 
poglądem, że w odniesieniu do okresu transformacji systemowej jest jeszcze za 
wcześnie na uogólnienie mechanizmu wahań [M. Lubiński, 1997, s.81 ]. Te 
trudności nie powinny jednak wstrzymywać prób teoretycznej i empirycznej 
analizy tak ewidentnych i ważnych zjawisk jak fluktuacje w rozwoju gospo
darczym kraju.

W analizie cykli występujących w rozwoju gospodarki polskiej można 
wykorzystać metody opracowane w ramach badań nad cyklami koniunk
turalnymi w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Również w tworzeniu systemów 
oceny bieżącej koniunktuiy trzeba nawiązać do współczesnego instrumentarium 
monitorowania koniunktury. Jednym z głównych jego elementów są złożone 
wskaźniki aktywności gospodarczej, nawiązujące do idei barometrów ko
niunktury.

Niniejsze opracowanie aktualizuje i rozszerza analizę wahań cyklicznych 
obserwowanych w rozwoju polskiej gospodarki oraz przedstawia zestaw syn
tetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej, który może być wykorzystywany 
w ocenach bieżącej kondycji gospodarki i jej tendencji. Na tle zmian tego wska
źnika analizowane są wahania aktywności w różnych sektorach gospodarki.

Szerszą prezentację syntetycznych wskaźników aktywności gospodarczej 
oraz pełniejsze objaśnienie ich konstrukcji zawierają dwie wcześniejsze 
publikacje [Z. Matkowski, 1997, 1998].

2. Cykle gospodarcze

Analiza krótkookresowych zmian w gospodarce, a w szczególności 
identyfikacja cykli gospodarczych oraz ich faz, wymaga posługiwania się 
danymi w przedziałach miesięcznych lub kwartalnych. Do celów takiej analizy 
dla gospodarki polskiej - z braku kwartalnej statystyki PKB obejmującej 
odpowiednio długi okres1 - skonstruowany został syntetyczny wskaźnik ogólnej 
aktywności gospodarczej GCI {generał coincident indicator). Koncepcję tego 
wskaźnika, metodę wyodrębniania składnika cyklicznego oraz wstępne wyniki 
analizy empirycznej zawiera wcześniejsza publikacja [Z. Matkowski, 1996]. 
Wskaźnik ten jest średnią ważoną indeksów przedstawiających poziom 
aktywności (wolumen produkcji) w pięciu głównych działach gospodarki: 
przemyśle, budownictwie, rolnictwie, transporcie i handlu. Dla poszczególnych

1 W 1996 r. GUS opublikował szacunkowe dane o PKB w przedziałach kwartalnych za okres od 
1992 do 1996 r., a od kwietnia 1997 r. publikowane są dane kwartalne o PKB za okres bieżący.
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działów przyjęte zostały następujące indykatory aktywności: przemysł - wskaź
nik produkcji przemysłowej, budownictwo - wskaźnik produkcji budowlano- 
montażowej, transport - wskaźnik przewozów ładunków, handel - wskaźnik 
wolumenu sprzedaży detalicznej towarów. Dla rolnictwa obliczono syntetyczny 
wskaźnik produkcji towarowej oparty na statystyce skupu produktów rol
niczych: zbóż, żywca rzeźnego oraz mleka (jedna z wersji uwzględniała rów
nież skup ziemniaków).

Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej został obliczony w prze
działach miesięcznych dla okresu od stycznia 1975 r. do grudnia 1998 r., z 
możliwością dalszej aktualizacji. Dane dotyczące obrotów handlu są włączone 
do ogólnego wskaźnika dopiero od 1993 r. z uwagi na brak we wcześniejszych 
okresach wskaźników cen detalicznych, które pozwoliłyby określić dynamikę 
wolumenu sprzedaży w skali miesięcznej. Wskaźniki opisujące aktywność 
produkcyjną poszczególnych działów, przed połączeniem w indeks zbiorczy, 
zostały przekształcone w indeksy dynamiki o podstawie 1992 = 100, a następnie 
zważone wagami odzwierciedlającymi udział tych sektorów w tworzeniu PKB 
(do 1989 r. w produkcie materialnym brutto). Wstępne wersje syntetycznego 
wskaźnika były liczone przy zastosowaniu stałych wag, równych przeciętnym 
udziałom sektorów w produkcie społecznym w całym okresie. Ponieważ jednak 
w tak długim okresie nastąpiły głębokie zmiany w strukturze gospodarki i w 
udziale poszczególnych sektorów w produkcie społecznym, obecnie przy 
obliczaniu tego wskaźnika stosowane są roczne wagi zmienne.

Przed wyborem ostatecznej wersji ogólnego wskaźnika aktywności gos
podarczej stestowano kilkanaście roboczych odmian wskaźnika, różniących się 
co do składu i pewnych szczegółów kalkulacyjnych [Z. Matkowski, 1997]. 
Wersja przedstawiona w tym miejscu została uznana za najlepszą. Nosi ona 
symbol GCI2D, a w bazie danych projektu figuruje jako zmienna 091, i te 
oznaczenia widnieją w załączonych tabelach i na wykresach.

Nasz syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej obejmuje sektory 
wytwarzające około 60% PKB. Jest on więc dosyć reprezentatywny i pozwala w 
przybliżeniu ocenić dynamikę produkcji społecznej. Wskaźnik ten pomija 
szeroko rozumiany sektor usług (z wyjątkiem handlu detalicznego i transportu 
towarów).

Wskaźnik GCI umożliwia odtworzenie obrazu wahań występujących w 
rozwoju gospodarki polskiej, a jednocześnie stanowi punkt odniesienia 
(ireference cycle) dla konstruowanych przez nas barometrów koniunktury.

Dla odtworzenia wahań produkcji społecznej w rozpatrywanym okresie, w 
sensie odpowiadającym współczesnej koncepcji cyklu wzrostowego, szereg 
czasowy danych opisujących kształtowanie się wskaźnika GCI2D został rozbity 
na cztery składniki dynamiki: a) wahania sezonowe S, b) zmiany nieregularne /,



c) wahania cykliczne C, d) trend T. Składniki (a), (b) oraz (c) + (d) zostały 
wyodrębnione za pomocą programu X11-ARIMA, a rozdzielenia (c) i (d) 
dokonano w procedurze OECD PAT, wyznaczającej tzw. trend średniofazowy 
(phase-average-trend).

Ten sposób dekompozycji dynamiki gospodarczej jest zgodny z koncepcją 
cykli wzrostu gospodarczego. Podczas gdy w klasycznej koncepcji cyklu ko
niunkturalnego {business cycle) recesją nazywa się okres absolutnego spadku 
produkcji, nowsza koncepcja cyklu wzrostowego (growth cycle), dość po
wszechnie stosowana od lat siedemdziesiątych, uwzględnia również bardziej 
dyskretne cykle, w których nie dochodzi do absolutnego załamania, lecz jedynie 
do okresowego osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego.

Cykle wzrostowe są analizowane przez pryzmat wahań stóp wzrostu lub 
przez pryzmat odchyleń od trendu [G. Tichy, 1976; G.H. Moore, 1983]. Jedna i 
druga metoda ma swoje zalety i wady. W analizie stóp wzrostu konieczne jest 
przyjęcie arbitralnych założeń co do długości fazy zwyżkowej i zniżkowej, a 
ostatni punkt zwrotny można wyznaczyć dopiero po zakończeniu aktualnej 
fazy. Również interpretacja zmian koniunktury na podstawie samych wskaź
ników dynamiki jest bardzo utrudniona. Odchylenia od trendu dają się łatwiej 
interpretować w kategoriach odchyleń od ścieżki wzrostu zrównoważonego lub 
zmian stopnia wykorzystania zdolności wytwórczej. Wadą tej metody jest 
konieczność wyodrębnienia trendu, mimo niepewności co do jego faktycznego 
przebiegu. Ponadto wyodrębnienie trendu wiąże się koniecznością przyjęcia 
upraszczającego założenia o wzajemnej niezależności trendu i cyklu.

W analizie rozwoju gospodarki polskiej, kierując się metodą przyjętą w 
OECD, posługujemy się koncepcją cyklu opartą na badaniu odchyleń od trendu. 
Zastosowana do identyfikacji trendu procedura PAT ma jednocześnie tę zaletę, 
że uwzględnia współzależność istniejącą między długookresowymi i krótko
okresowymi zmianami w gospodarce (tzn. między trendem i cyklem).

Należy zaznaczyć, że odchylenia od trendu z reguły wcześniej sygnalizują 
załamanie koniunktury niż zmiany absolutnego poziomu aktywności, co ma 
istotne znaczenie w prognozach. Wprawdzie obydwie recesje, które wystąpiły w 
rozwoju gospodarczym Polski w rozpatrywanym okresie, charakteryzowały się 
głębokim spadkiem absolutnego poziomu produkcji, jednak przy zastosowaniu 
metody odchyleń od trendu można zidentyfikować również pewne dodatkowe 
wahania dynamiki gospodarczej. Analiza odchyleń od trendu jest ponadto 
podstawą warsztatu pracy nad barometrami koniunktury. Wszystko to uzasadnia 
zastosowanie tej metody w naszej analizie2.

2 Wyodrębnienie trendu oraz składnika cyklicznego jest również konieczne ze względów 
technicznych. Metoda korelacji krzyżowej, stosowana w analizie sekwencji zmian różnych 
zmiennych ekonomicznych, zakłada bowiem stacjonamość analizowanych szeregów czasowych.

124



Rysunek 1 pokazuje empiryczny obraz wskaźnika GCI2D, opisującego w 
przedziałach miesięcznych zagregowaną produkcję głównych działów gospo
darki w okresie od stycznia 1975 r. do grudnia 1998 r. Wskaźnik ma formę 
indeksu o podstawie 1992 = 100. Na rysunku został on przedstawiony w trzech 
postaciach: a) dane surowe, b) szereg wygładzony (trend + cykl), c) składnik cy
kliczny (odchylenia od trendu). Wyraźnie widoczne są wahania ogólnej aktyw
ności gospodarczej wokół opadającego - przynajmniej do niedawna - trendu.

Własności statystyczne szeregu GCI2D oraz jego odwzorowania na modelu 
ARIMA (tablica 1) są wystarczająco dobre (QCS = 0,58, MCD = 4), aby można 
było wykorzystać go w analizie wahań ogólnej aktywności gospodarczej i do 
sporządzania prognoz.3 Podstawowym elementem zmienności tego wskaźnika 
jest trend i wahania cykliczne (86% wariancji), dość wydatne są też wahania 
sezonowe (10%), natomiast udział zmian nieregularnych jest znikomy (3%). 
Model ARIMA daje bardzo dobre dopasowanie do empirycznego rozkładu 
wartości liczbowych (R2 = 0,92), a średni błąd kontrolnej prognozy retro
spektywnej za okres trzech ostatnich lat nie przekracza 4% (nie jest to duży błąd 
zważywszy, że prognoza obejmuje również zmiany sezonowe).

Tablica 2 przedstawia zaktualizowane dane dotyczące chronologii i ampli
tudy wahań cyklicznych występujących w rozwoju gospodarki polskiej w 
analizowanym okresie 1975-1998. Podane tu zostały ustalenia wynikające z 
procedury detrendyzacji PAT przy zastosowaniu kontrolowanej opcji (MCDA), 
w której weryfikowane były zadane wstępnie punkty zwrotne, wytypowane w 
analizie wykresów wygładzonego szeregu GCI2D.

W tablicy zaznaczony został również prawdopodobny górny punkt zwrotny 
w sierpniu 1998 r., widoczny na wygładzonym wykresie wskaźnika GCI2D oraz 
jego odchyleń od trendu. Nie został on na razie potwierdzony w procedurze 
PAT, która nie akceptuje zwrotów występujących na krańcach badanego 
szeregu. Inny wariant kontrolowanej detrendyzacji (MCDB) wskazał te same 
punkty zwrotne. Maksymalne wartości liczbowe w sierpniu 1998 r. przyjmują 
również wygładzone odchylenia od trendu wyznaczonego za pomocą regresji 
liniowej (MCDR). Natomiast wariant uzyskany w automatycznej opcji PAT 
(MCDX) wskazuje nowy górny punkt zwrotny już w lipcu 1995 r., co wynika 
jednak z ewidentnego przeszacowania trendu wzrostowego w ostatnich latach 
(po długotrwałym okresie jego spadku). Dopiero przy następnej aktualizacji 
wskaźnika GCI2D okaże się, czy domniemany szczyt cyklu w 1998 r. jest 
trwałym faktem, czy chwilowym efektem.

3 Wskaźnik QCS (quality control statistics) jest syntetyczną miarą regularności szeregu i jego 
przydatności w analizie zmian koniunktury (pożądane QCS_< 1). Liczba MCD (months for 
cyclical dominance) to liczba miesięcy niezbędnych do identyfikacji kierunku zmian 
cyklicznych (pożądane MCD < 6).
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Tablica 1
Własności statystyczne ogólnego wskaźnika aktywności gospodarczej GCI2D

QCS MCD
Test

sezoncn
F
vości

Udział 
w wariancji

Średni czas 
przebiegu

Progno;
(autore

za Arima 
gresyjna)

Średni błąd standard, 
prognozy (%)

stała zmienna I 5 TC I TC MCD R2 x2 3 lata 2 lata
0,58 4 39,6*** 0,9 2,8 10,4 86,5 1,6 9,0 5,8 0,92 44,8% 3,8 4,1

QCS (quality control statistics) - wskaźnik jakości statystycznej szeregu o wartości krytycznej 1,00 (pożądane QCS < 1). 
MCD (months for cyclical dominance) - liczba miesięcy do dominacji zmian cyklicznych (pożądane MCD < 6).
I  - składnik nieregularny, S  - składnik sezonowy, TC - trend + cykl.
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A091 - opcji kontrolowana PAT

Rysunek 2. Składnik cykliczny ogólnego wskaźnika aktywności GCI2D 
przy różnych metodach detrendyzacji
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Rysunek 2 pokazuje kształtowanie się składnika cyklicznego ogólnego 
wskaźnika aktywności GCI2D, wyodrębnionego przy użyciu różnych metod 
detrendyzacji tego szeregu. Jak widać, składnik cykliczny uzyskany w opcjach 
kontrolowanych PAT oraz w regresji liniowej wykazuje bardzo podobny 
rozkład. Natomiast opcja automatyczna PAT zmienia znacząco obraz wahań 
składnika cyklicznego w kilku ostatnich latach badanego okresu i wskazuje 
nowy górny punkt zwrotny już w 1995 r.

Tablica 2
Peńodyzacja i amplituda cykli gospodarczych

Punkty zwrotne Długość faz 
w miesiącach

Amplituda
szczyt dno zmiana (%) odchylenie 

od trendu (%)
01.1980

11.1981 22 -30,1 -26,7
02.1989 87 +27,8 +41,9

10.1991 33 -41,7 -41,3
08.1998* 82 +45,8 +74,4

* Prawdopodobny nowy zwrot, nie potwierdzony jednak w procedurze PAT.

Opisane wyżej procedury dekompozycji wskaźnika GCI2D pozwalają 
odtworzyć obraz rozwoju cyklicznego gospodarki polskiej w okresie od 1975 r. 
do 1998 r. Jeśli uznać zanotowaną w sierpniu 1998 r. maksymalną wartość 
cyklicznego składnika GCI2D za górny punkt zwrotny cyklu gospodarczego, to 
w okresie tym widoczne są dwa bardzo wyraźne cykle rozwoju gospodarczego, 
znaczone szczytami: 01.1980, 02.1989 i 08.1998. W okresie tym wystąpiły 
dwie głębokie i długie recesje, przedzielone kilkuletnimi okresami wzrostu 
gospodarczego.

Pierwsza recesja przypadła na lata 1980 do 1981; trwała ona 22 miesiące i 
według analizowanego wskaźnika doprowadziła do spadku ogólnego poziomu 
produkcji o 30%. Recesja była spektakularnym przejawem kryzysu systemu 
społeczno-ekonomicznego zwanego realnym socjalizmem i dowodem wyczer
pywania się jego zdolności rozwojowej. Spadek produkcji został pogłębiony 
przez strajki i niepokoje społeczne, trwające od połowy 1980 r. i przybierające 
na sile aż do momentu wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 r. 
Jednocześnie wzmagał się chaos organizacyjny i postępował rozkład dotych
czasowego systemu zarządzania gospodarką.4

4 W kategoriach absolutnego spadku produkcji recesja była znacznie dłuższa. Okres spadku 
produkcji, połączony z jej stagnacją na niskim poziomie, trwał do połowy 1983 r., tzn. 3,5 roku.
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Druga recesja przypadła na lata 1989 do 1991; trwała ona 33 miesiące i 
spowodowała spadek syntetycznego wskaźnika produkcji o 42%. Głębokie 
załamanie łączyło w sobie cechy kryzysu strukturalnego i koniunkturalnego, 
potęgowanego przez przestawienie systemowe, reorientację eksportu i szokową 
terapię antyinflacyjną.

W obydwu recesjach ogromną rolę odegrały czynniki polityczne, zmiany 
systemowe i impulsy zewnętrzne, a wychodzenie z kryzysu było mniej lub 
bardziej skutecznie wspomagane przez interwencję państwa. Nie ulega też 
wątpliwości, że obie recesje łączyły cechy krótkookresowego załamania 
koniunktury oraz kryzysu strukturalnego i systemowego. Niezależnie jednak od 
złożoności przyczyn, które doprowadziły do załamania wzrostu gospodarczego, 
w toku recesji uruchomione zostały samoczynne procesy dostosowawcze, które 
odegrały istotną rolę w przezwyciężeniu kryzysu i uległy wzmocnieniu po 
zapoczątkowaniu ożywienia. Wydaje się, że czynniki pozaekonomiczne miały 
szczególne znaczenie w wyzwoleniu recesji i zapoczątkowaniu ożywienia. 
Natomiast mechanizm spadku aktywności, a następnie jej wzrostu nie był 
jakościowo różny od zmian zachodzących w gospodarce rynkowej w trakcie 
cykli koniunkturalnych. Jeśli hipoteza ta jest słuszna, to stanowiłaby ona 
dodatkowe uzasadnienie dla zastosowania w analizie wahań rozwoju gospo
darki polskiej metod i narzędzi właściwych dla analizy cykli koniunkturalnych.

Głębokość recesji mierzona za pomocą wskaźnika GCI2D jest znacznie 
większa, niż sugerują dane oficjalnej statystyki dochodu narodowego. Wynika 
to przede wszystkim stąd, że nasz wskaźnik ogólnej aktywności gospodarczej 
jest indeksem miesięcznym, który nie uśrednia przeciwstawnych zmian 
zachodzących w obrębie roku na początku i na końcu recesji lub ekspansji. 
Drugim źródłem rozbieżności jest fakt, iż zastosowany wskaźnik aktywności 
gospodarczej nie uwzględnia sektora usług, który dynamizuje rozwój gospo
darczy i jest mniej podatny na wahania cykliczne. W każdym razie, zastoso
wany tutaj syntetyczny wskaźnik aktywności jest bardzo czułym narzędziem 
identyfikacji wahań występujących w rozwoju gospodarki.

Długość pełnego cyklu, zależnie od sposobu pomiaru (od szczytu do szczytu 
lub od dna do dna), wyniosła 9-10 lat. Wydaje się, że również wcześniejszy 
cykl, zakończony ekspansją trwającą do końca 1979 r., miał podobną długość 
(stopa wzrostu dochodu narodowego wytworzonego wykazuje poprzednio 
najniższe notowanie w 1969 r.). Niektóre z roboczych odmian wskaźnika GCI 
ujawniały ponadto dodatkowy trzyletni cykl, zaznaczony niewielką recesją w 
pierwszej połowie 1983 r., związaną głównie z okresowym spadkiem produkcji 
przemysłowej, połączonym ze stagnacją budownictwa i transportu.

Ustalenia dotyczące długości cyklu gospodarczego w obrębie badanego 
okresu mają oczywiście charakter jednostkowy i nie mogą być podstawą
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wniosków dotyczących prawdopodobnej długości obecnego i dalszych cykli. 
Istotą cykli gospodarczych jest ich powtarzalność, nie zaś regularność. Nawet w 
gospodarkach wykazujących bardzo regularny rytm cykliczny rzadko zdarzają 
się dwa kolejne cykle o identycznej długości. Niemniej jednak zaobserwowana 
długość cyklu wzrostowego w Polsce wykazuje pewną zbieżność z ustaleniami 
dotyczącymi długości cykli koniunkturalnych w USA. W historycznym obrazie 
cyklicznego rozwoju gospodarki amerykańskiej A. Hansen (1941) wyróżnił 
małe cykle o średniej długości 3,5 roku oraz duże cykle o średniej długości 8,4 
lat. W teorii ekonomii pierwsze, znane pod nazwą cykli Kitchina, są kojarzone 
ze zmianami zapasów w gospodarce. Drugie, zwane cyklami Juglara, są przy
pisywane głównie wahaniom inwestycji.

Powyższa analiza potwierdza pogląd, że fluktuacje wzrostu gospodarczego 
przypominające zjawisko cykli koniunkturalnych występowały w rozwoju gos
podarki polskiej jeszcze w okresie centralnego kierowania. Wraz z postępami 
transformacji w kierunku otwartej gospodarki rynkowej fluktuacje te mogą ulec 
wzmocnieniu oraz przybrać bardziej regularną postać. Łagodzenie wahań 
wymagać będzie zastosowania odpowiedniej polityki stabilizacyjnej, której 
oddziaływanie w okresach recesji musi być nastawione na wyprowadzenie 
gospodarki z kryzysu, natomiast w toku zaawansowanej ekspansji wymagać 
może przejściowego chłodzenia koniunktury.

3. Wahania produkcji w głównych działach gospodarki

Jedną z najbardziej interesujących, a najmniej zbadanych kwestii w cyklicz
nym rozwoju gospodarki jest stopień synchronizacji wahań występujących w 
poszczególnych działach. Czy cykle obserwowane w ruchu ogólnej aktywności 
obejmują całą gospodarkę? Które działy gospodarki i jakie sektory ponoszą 
największe straty w okresach recesji? Które z nich dostarczają decydujących 
impulsów do zmian ogólnej koniunktury, a które raczej łagodzą ostrość wahań? 
Jakie są wzorce cykli specyficznych występujących w poszczególnych sekto
rach? W tym miejscu można jedynie krótko ustosunkować się do nasuwających 
się pytań w świetle wyników uzyskanych w analizie empirycznej. Niestety, 
podobnie jak przy rekonstrukcji cyklu ogólnogospodarczego, dostępne dane nie 
pozwalają na szersze uwzględnienie sektora usług, który w wysoko roz
winiętych krajach jest sektorem najbardziej dynamicznym i stabilizującym 
rozwój gospodarczy.

Tablica 3 podaje podstawowe cechy statystyczne szeregów czasowych 
wchodzących w skład naszego wskaźnika aktywności ogólnogospodarczej 
GCI2D, opisujących aktywność produkcyjną pięciu głównych działów 
gospodarki. Szeregi czasowe odzwierciedlające poziomy aktywności w
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poszczególnych działach są dostatecznie regularne (QCS < 1 i MCD < 6), aby 
można było zidentyfikować wzorce ich rozwoju cyklicznego. W dynamice tych 
sektorów dominuje komponenta wzrostowo-cykliczna (TC), która stanowi od 
55 do 90% całości wariancji. Zmiany nieregularne (I) mają, ogólnie biorąc, 
stosunkowo niewielkie znaczenie. Ranga wahań sezonowych (S) w poszczegól
nych działach jest zróżnicowana i odwrotnie proporcjonalna do rozmiarów 
trendu i cyklu. W przemyśle i transporcie wahania sezonowe stanowią mniej niż 
10% całej zmienności. Natomiast rolnictwo i budownictwo, podlegają silnym 
wpływom wahań sezonowych, które stanowią odpowiednio około 35% i 25% 
obserwowanych zmian. Również w handlu detalicznym czynnik sezonowy 
odgrywa dużą rolę (ponad 20% całej zmienności). W kategoriach statystyki F  w 
dynamice wszystkich działów, jak również całej gospodarki, występuje stała 
sezonowość istotna na poziomie 0,1 %.

Tablica 3
Charakterystyka dynamiki głównych działów gospodarki

Dział Początek
szeregu

QCS MCD

Udział w wariancji Test F sezonowości

I S TC stała zmienna

Przemysł 01.1975 0,75 5 4,4 6,8 87,1 22,6*** 1.8*
Budownictwo 01.1975 0,73 5 4,1 24,1 67,4 40,5*** 5,4**
Rolnictwo 01.1975 0,57 6 6,2 36,0 56,1 83,9*** 1,9*
Transport 01.1975 0,41 4 1,6 8,9 88,7 64,5*** 1,0
Handel det. 01.1983 0,56 4 6,4 22,5 62,5 38,0*** 0,8

Gospodarka 01.1975 0,58 4 2,8 10,4 86,5 39,6*** 0,9

*** Istotne na poziomie 0,1%. 
** Istotne na poziomie 1%.
* Istotne na poziomie 5%.

Zależności między cyklicznymi wahaniami produkcji w głównych działach 
gospodarki a cyklem ogólnogospodarczym można ocenić m.in. za pomocą 
współczynników korelacji krzyżowej. Szeregi czasowe opisujące produkcję w 
poszczególnych działach skonfrontowane zostały ze wskaźnikiem referen
cyjnym GCI2D, wyrażającym aktywność całej gospodarki. Analizowane 
wskaźniki zostały uprzednio oczyszczone z wahań sezonowych i wygładzone 
dla zniwelowania zmian nieregularnych (za pomocą średniej ruchomej w 
okresie równym MCD), a następnie poddane eliminacji trendu w celu 
wyizolowania czystego składnika cyklicznego. Wysoka korelacja występująca
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synchronicznie lub przy niewielkich wyprzedzeniach bądź opóźnieniach 
wskazuje, że dany sektor rozwija się zgodnie z cyklicznym ruchem całej 
gospodarki. Natomiast niska korelacja przy długich wyprzedzeniach lub 
opóźnieniach sugeruje, że dany sektor nie jest zbyt podatny na wahania ogólnej 
koniunktury lub wykazuje swoiste wahania (cykle specyficzne).

Tablica 4
Wyniki korelacji krzyżowej: główne działy gospodarki 

wzglądem ogólnego wskaźnika aktywności

Dział

Warianty detrendyzacji

MCDA MCDX MCDR

wyprzedzenie (-) 
lub

opóźnienie (+)
R wyprzedzenie (-) 

lub
opóźnienie (+)

R wyprzedzenie (-) 
lub

opóźnienie (+)
R

Przemysł 0 0,960 0 0,794 0 0,972
Budownictwo -2 0,791 -1 0,745 -1 0,809
Rolnictwo +9 0,754 n s +8 0,631
Transport +2 0,807 + 1 0,666 0 0,940
Handel detal. +2 0,702 + 1 0,600 +2 0,727

Tablica 4 zawiera wyniki korelacji krzyżowej między składnikami cyklicz
nymi szeregów odzwierciedlających aktywność produkcyjną poszczególnych 
działów oraz całej gospodarki (ogólny poziom aktywności w gospodarce jest 
mierzony za pomocą wskaźnika GCI2D). Trzy zestawy wyników odpowiadają 
trzem alternatywnym metodom detrendyzacji szeregów. Metoda Bry-Boschan, 
dość powszechnie stosowana do eliminacji tzw. trendu średniofazowego 
(procedura PAT), daje niekiedy niezbyt adekwatne rezultaty w odniesieniu do 
szeregów stosunkowo krótkich, nieregularnych bądź kończących się 
niekompletną fazą, jak to jest właśnie w przypadku naszej analizy. Dlatego 
niezależnie od automatycznej opcji, oznaczonej tutaj jako MCDX, brane były 
pod uwagę również wyniki detrendyzacji z kontrolowanej opcji PAT, 
oznaczonej jako MCD A, w której wprowadzano orientacyjne daty punktów 
zwrotnych, wytypowane na podstawie analizy wykresów szeregów 
wygładzonych w procedurze ARIMA. Zbadany został także dodatkowy wariant 
detrendyzacji MCDR, oparty na prostej regresji liniowej. Wszystkie trzy 
warianty składników cyklicznych dynamiki poszczególnych działów były 
konfrontowane ze składnikiem cyklicznym wskaźnika GCI2D, uzyskanym z 
odpowiedniego wariantu detrendyzacji.

Wyniki korelacji wskazują, że przemysł, budownictwo i transport w swoim 
ruchu cyklicznym rozwijają się w rytmie dość zgodnym z cyklem odniesienia,
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podczas gdy rolnictwo i handel rozwijają się bardziej niezależnie od dynamiki 
całej gospodarki. Dla handlu i rolnictwa korelacja z cyklem odniesienia jest, 
ogólnie biorąc słabsza. Przemysł, transport i handel charakteryzują się w swym 
ruchu dobrą synchronizacją ze zmianami ogólnej aktywności gospodarczej: 
współczynniki korelacji krzyżowej względem cyklu ogólnogospodarczego 
przyjmują maksymalne wartości przy opóźnieniu zerowym lub nieznacznie 
większym. Budownictwo na ogół minimalnie wyprzedza zmiany koniunktury 
ogólnogospodarczej. Zmiany koniunktury w rolnictwie są zazwyczaj opóźnione 
o 2-4 kwartały w stosunku do zmian ogólnej aktywności gospodarczej, co wiąże 
się z długim cyklem produkcji rolnej (należy przypomnieć, że stosowany tutaj 
wskaźnik produkcji rolnej odzwierciedla dynamikę skupu już wytworzonych 
produktów rolniczych). Korelogramy pokazujące zależność między zmianami 
produkcji rolnej i ruchem ogólnej aktywności gospodarczej są przy tym bardzo 
spłaszczone i mają rozlane szczyty, co wskazuje, że długość ewentualnych 
opóźnień jest dosyć zmienna i nie stanowi reguły.

Chronologia i amplituda wahań występujących w dynamice poszczególnych 
działów zależy w oczywisty sposób od metody eliminacji trendu. Naj
właściwszą metodą wydaje się kontrolowana procedura PAT, weryfikująca 
zadane wstępnie orientacyjne daty zwrotów. Pozwala ona pominąć mało istotne, 
bardzo krótkie cykle, co stabilizuje i czyni bardziej wiarygodnym ziden
tyfikowany trend. Ta właśnie procedura została zastosowana do określenia 
periodyzacji i amplitudy cykli przedstawionej w tablicach 5 i 6.

Tablica 5 pozwala porównać długość i głębokość recesji w poszczególnych 
działach gospodarki. Pierwsza kolumna pokazuje procentowy spadek produkcji 
między górnym i dolnym punktem zwrotnym cyklu ogólnogospodarczego, zaś 
druga kolumna ukazuje głębokość spadku między początkiem i końcem recesji 
w obrębie danego działu. Wszystkie dane w tej tablicy dotyczą odchyleń od 
trendu wyodrębnionego metodą MCD A, a głębokość spadku mierzona jest w 
procentach wartości trendu. Z danych tych wynika, że kryzys lat 1989-1991 
odbił się najmocniej na rolnictwie i transporcie, pociągając za sobą w obu tych 
działach spadek aktywności o około 55% w stosunku do trendu. Spadek w 
przemyśle i budownictwie sięgał 40% i był porównywalny ze spadkiem łącznej 
produkcji krajowej, mierzonej wskaźnikiem GCI2D. Handel detaliczny 
odnotował w toku kryzysu mniejszy spadek realnych obrotów i znacznie 
wcześniej wszedł w fazę ożywienia. W istocie rzeczy, procesy ożywienia 
gospodarczego dały o sobie znać najwcześniej w sektorze usług oraz w handlu i 
budownictwie.5

5 Należy jednak zaznaczyć, że zastosowany tutaj wskaźnik aktywności transportu, oparty na 
rejestrowanym wolumenie przewozów, prawdopodobnie wyolbrzymia skalę spadku, ponieważ 
nie uwzględnia wysokiej wartości dodanej w przewozach towarów o małym tonażu, a dużej
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Tablica 5
Długość i głębokość recesji w głównych działach gospodarki

Dział

Recesja 1980-1981 Recesja 1989-1991

Długość 
(w mieś.)

Spadek w % trendu 
od szczytu do dna Długość 

(w mieś.)

Spadek w % trendu 
od szczytu do dna

cyklu
ogólnogos
podarczego

cyklu
w

dziale
cyklu

ogólnogos
podarczego

cyklu
w

dziale
Przemysł 26 -22,0 -26,4 42 -42,4 -42,9
Budownictwo 31 -29,6 -30,0 21 -35,3 -42,3
Rolnictwo 35 -29,4 -32,7 59 -35,6 -53,6
Transport 23 -27,2 -36,0 53 -54,3 -55,6
Handel detal. 12 -24,0 -38,7
Gospodarka -

(GCI2D) 22 6,7 X 33 41,3 X

Rysunek 3 ilustruje wahania aktywności w pięciu głównych działach gospo
darki na tle cyklu ogólnogospodarczego, opisywanego przez składnik cykliczny 
wskaźnika GCI2D (wariant MCDA).

Tablica 6 przedstawia w poglądowy sposób chronologię cykli gospo
darczych. Podaje ona daty górnych (S - szczyt) i dolnych (D - dno) punktów 
zwrotnych zanotowanych w cyklicznym rozwoju głównych działów gospodarki. 
Okresy recesji ogólnogospodarczej zostały zacienione.

Analiza rozkładu punktów zwrotnych potwierdza odnotowane już spo
strzeżenie, że przemysł, budownictwo i transport rozwijają się dosyć zgodnie ze 
zmianami ogólnej aktywności gospodarczej. Działy te bardzo dotkliwie odczuły 
skutki obydwu recesji. Oprócz cykli ogólnogospodarczych, przemysł i budow
nictwo ujawniają w badanym okresie 1-2 mniejsze cykle specyficzne.

Również rolnictwo silnie odczuło efekty kryzysów ogólnogospodarczych, a 
z drugiej strony, trudności rozwojowe i zahamowania w rolnictwie przyczyniły 
się wydatnie do zaostrzenia i wydłużenia obu kryzysów. Wyjątkowo głęboki i 
długotrwały spadek produkcji rolnej w latach 1989-1993 był rezultatem kryzysu 
strukturalnego związanego z transformacją systemową, którego skutki w tym 
sektorze nie zostały dotąd przezwyciężone.

{c.d. przypisu 5) wartości jednostkowej. Ponadto wskaźnik ten nie uwzględnia w pełni ekspansji 
usług transportu samochodowego świadczonych przez małe firmy prywatne (dane dotyczące 
firm zatrudniających do 5 osób mają charakter szacunkowy).
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Transport

Rysunek 3 a. Wahania aktywności w głównych sektorach 
na tle cyklu ogólnogospodarczego

Dla handlu detalicznego rozporządzalne dane statystyczne pozwalają 
odtworzyć dynamikę wolumenu obrotów dopiero od 1983 r. W toku recesji 
1989 do 1991 obroty handlu detalicznego wykazały znacznie mniejszy spadek 
w porównaniu ze spadkiem krajowej produkcji, co od strony podażowej daje się 
objaśnić wzrostem importu towarów konsumpcyjnych, a od strony popytowej 
inflacyjną gorączką zakupów dóbr trwałego użytku oraz „przejadaniem” 
wcześniejszych oszczędności. Poza tym dział ten wykazuje dodatkowe, krótkie 
cykle handlowe, osłabiające korelację z cyklem ogólnogospodarczym.
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4. Wnioski

Dla zbadania cyklicznych wahań w rozwoju gospodarczym Polski 
skonstruowany został złożony syntetyczny wskaźnik GCI, oparty na danych 
statystycznych o wolumenie produkcji w pięciu głównych działach gospodarki. 
Wskaźnik ten, wypełniony szeregami miesięcznych danych z okresu od stycznia 
1975 r. do grudnia 1998 r., po wyodrębnieniu składnika cyklicznego, posłużył 
do odtworzenia obrazu wahań w rozwoju gospodarki polskiej. W okresie tym 
wystąpiły dwa głębokie kryzysy lat 1980-1981 i 1989-1991, łączące cechy 
zmian koniunkturalnych, strukturalnych i systemowych. Wynikające z tego 
wahania produkcji społecznej układają się w dwa bardzo wyraźne cykle 
wzrostowe, które można analizować za pomocą metod i technik stosowanych w 
badaniu cykli koniunkturalnych.

Cykliczne zmiany ogólnej aktywności gospodarczej wiązały się głównie z 
wahaniami produkcji przemysłowej, budownictwa i transportu. Kryzysy 
dotkliwie uderzyły w rolnictwo, mimo że rozwija się ono do pewnego stopnia 
własnym rytmem. Sektor handlu wykazuje w swym rozwoju, oprócz wahań 
ogólnogospodarczych, specyficzne, krótsze cykle. Ożywieniu gospodarki w 
ostatnich kilku latach i osiągnięciu wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego 
sprzyjała prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, wzrost eksportu oraz 
szybka ekspansja sektora usług.

W połowie 1998 r. dynamika wzrostu gospodarczego Polski nieco osłabła. 
Znalazło to również wyraz w kształtowaniu się składnika cyklicznego 
wskaźnika GCI, który od sierpnia do grudnia 1998 r. wykazał spadek. Kolejne 
aktualizacje syntetycznego wskaźnika pozwolą rozstrzygnąć, czy mamy do czy
nienia z trwałym przesileniem koniunktury, wyznaczającym początek nowego 
cyklu gospodarczego.
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GROWTH CYCLES IN POLAND 

Summary

The author presents a revised and up-to-date version of the synthetic index of 
business activity for Poland, denoted GCI, which has been compiled to 
reconstruct growth cycles observed in the development of the Polish economy 
sińce 1975. The GCI is based on monthly data of the output levels in five major 
sectors of the economy: industry, construction, agriculture, transport and trade. 
The same index is used by the author as the reference indicator in his work on 
composite leading indicators for Poland. First part of the paper examines the 
chronology and the amplitudę of growth cycles seen in the development of 
Poland’s economy over time. The second part analyses cyclical developments in 
major sectors of the economy and compares them with the changes in the 
aggregate economic activity.
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