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Od recesji do boomu. Wahania cykliczne polskiej
gospodarki 1990-2007
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę cykli koniunkturalnych zarejestrowa
nych przez Wskaźnik Równoległy Koniunktury WRK. Wskaźnik ten rejestruje
bieżący stan koniunktury gospodarczej. W wyniku analizy wyodrębniono cykle
koniunkturalne klasyczne (tzw. analiza poziomów) oraz cykle odchyleń w okresie
1990-2006. Dokonano krótkiej charakterystyki wyodrębnionych cykli, długości
poszczególnych faz oraz amplitud wahań koniunkturalnych. Przedstawiono
charakterystykę opisową najważniejszych wydarzeń gospodarczych, mających
miejsce w wyodrębnionych cyklach i wpływających na koniunkturę polskiej
gospodarki w analizowanym okresie.

1. Zamiast wstępu - garść wspomnień
Przedstawiona w poniższym artykule analiza w ahań cyklicznych pol
skiej gospodarki przeprowadzona została na podstawie notowań Wskaźnika
Równoległego Koniunktury(WRK) i Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury
(WWK). Nim przejdę do omówienia zarejestrowanych przez te wskaźniki cykli
koniunkturalnych, pragnę zaznajomić czytelnika z genezą ich powstania.
„Korzenie” tych wskaźników dla gospodarki polskiej wywodzą się bowiem
z prowadzonych od ponad 20 lat w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH
badań koniunktury metodą testu. W pierwszej połowie lat 90-tych, kiedy
miałam przyjemność prowadzić te badania dla sektora przedsiębiorstw prze
mysłowych, konstrukcję wskaźników wyprzedzających lub inaczej wiodących
(ta nazwa w literaturze polskojęzycznej wówczas dominowała) znałam wyłącz
nie z literatury. W m iarę zgłębiania tej problematyki oraz um acniania się
mechanizmów rynkowych w naszej gospodarce, coraz bardziej „korciło” mnie
ich skonstruowanie dla polskiej gospodarki. Z jednej strony badania koniunk
tury metodą testu dostarczały bogatego i niezwykle interesującego m ateriału
empirycznego, rejestrującego w ahania cykliczne w najczystszej - pozbawionej
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trendu postaci. Z drugiej jednak strony, analizując wyniki comiesięcznych
ankiet, miałam świadomość, że mam do czynienia z badaniam i opinii, które
w krótkim okresie nie zawsze były zbieżne z wynikami statystyki oficjalnej,
zaś w odczuciu odbiorców tych badań mogły być i często były z tego właśnie
powodu traktowane z pewną rezerwą. Interesowało mnie, na ile połączenie
danych ilościowych —dostarczanych przez statystykę oficjalną z jakościowymi
- pochodzącymi z badań ankietowych, może zmienić lub wzbogacić interpreta
cję bieżących zjawisk gospodarczych, rejestrację zmian aktywności gospodarki,
punkty zwrotne cykli oraz stopień wyprzedzenia w stosunku do danych staty
styki oficjalnej. Znane mi były konstrukcje wskaźników wielokomponentowych
równoległych i wyprzedzających dla gospodarki amerykańskiej oraz podobne
kompozycje stosowane przez OECD dla wybranych gospodarek europejskich.
Dzięki przychylności profesora Janusza Beksiaka - ówczesnego dziekana
Kolegium Analiz Ekonomicznych w 1992 roku pojechałam do siedziby OECD
w Paryżu z zamiarem zainteresowania przedstawicieli tej organizacji współ
pracą nad takimi wskaźnikami dla Polski. Wróciłam nieco rozczarowana.
Polska nie była wówczas jeszcze członkiem tej organizacji. Moi rozmówcy byli
zainteresowani stworzeniem wskaźników, jednak udział pracowników Instytutu
wyraźnie ograniczali do funkcji jedynie dostarczyciela danych statystycznych,
zaś po okresie karencji skłonni byli udostępnić wartości liczbowe wyliczeń.
Raczej trudno rozmawiało się o współpracy w formie aktywnego uczestnictwa.
W niedługim czasie na zbliżonych do powyższych zasadach współpracy z OECD
przystąpiła profesor Izabela Kudrycka z byłego Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych GUS PAN. Powstał wówczas chyba pierwszy dla gospodarki
polskiej wskaźnik wyprzedzający (oryginalna nazwa: zagregowany indeks
wiodący1). Wskaźnik ten jednak po przystąpieniu Polski do OECD przestał być
wyliczany. Warto podkreślić, że do wyliczeń tego wskaźnika wykorzystywano
również wyniki testu koniunktury w przemyśle prowadzone w IRG SGH. Była
to seria statystyczna na temat wykorzystania mocy produkcyjnych. Co mie
siąc dostarczałam tę informację prof. I. Kudryckiej a ona zaś przekazywała
ją do OECD. Instytut Rozwoju Gospodarczego był wówczas jedynym ośrodkiem
w kraju, który badał to zjawisko regularnie.
Kolejna okazja do realizacji zam iaru stworzenia wielokomponentowych
wskaźników wyprzedzających dla polskiej gospodarki pojawiła się w związku
z wyjazdem mojej rodziny na kilka lat do USA w 1996 r. Jechałam tam z zam ia
rem nawiązania kontaktów z wybranymi ośrodkami, które w owym czasie pro

1
Kudrycka I., Nilsson R. [2003], Cykle koniunkturalne w Polsce. (Analiza wstępna), „Z prac
Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych”, zeszyt 209, Warszawa.

Od recesji do boomu. Wahania cykliczne polskiej gospodarki 1990-2007

27

wadziły tego typu badania i miały wieloletnie w tej dziedzinie doświadczenie.
Nawiązałam wówczas kontakt z kilkoma ośrodkami między innymi z Economic
Cycle Research Institute (ECRI), Foundation for Interantional Business and
Economic Research (FIBER) i Conference Board w Nowym Jorku. Osobowość
i polskie pochodzenie profesora Victora Zarnowitza sprawiły, że z FIBER moja
współpraca była najdłuższa i najintensywniejsza. Victor Zarnowitz stał się
dla mnie swego rodzaju mistrzem prowadzącym mnie po m eandrach cykliczności rozwoju gospodarczego, prób wyjaśniania tego zjawiska, sposobów
obserwowania i mierzenia cykli gospodarczych, za co jestem mu wdzięczna.
W czasie mojej współpracy z FIBER powstały pierwsze konstrukcje Wskaźnika
Równoległego i Wyprzedzającego dla polskiej gospodarki.
Wykres 1. Równoległy Koniunktury (WRK) i Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK)
dla gospodarki polskiej lat 1990-2006
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2. Wyodrębnione cykle koniunkturalne dla polskiej gospodarki lat
1990-2006
Analizę wahań cyklicznych przeprowadza się na ogół na dwa sposoby
w zależności od przyjętej definicji cyklu. Cykl koniunkturalny w rozumieniu
klasycznym traktowany jest jako ogólne wahanie poziomu aktywności gospo
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darki (tzw. cykl poziomu). Trwa on co najmniej dwa lata, zaś okres pomiędzy
kolejnymi punktam i zwrotnymi nie jest krótszy niż pół roku. W cyklu kla
sycznym współcześnie wyróżnia się cykle wzrostowe, które występują w fazie
wzrostu gospodarczego i polegają na przyspieszeniach i zwolnieniach tempa
wzrostu gospodarczego. Są one odchyleniami od średniookresowego trendu
rozwojowego gospodarki w fazie jej wzrostu.
Drugie podejście definiuje cykl koniunkturalny jako każde odchylenie
od trendu rozwojowego (cykle odchyleń), nie wprowadza rozróżnienia pomię
dzy cyklem klasycznym (poziomu) a cyklem wzrostowym, występującym tylko
w fazie wzrostowej. W konsekwencji, z tak rozumianej definicji cyklu nie
wynika rozróżnienie pomiędzy zwolnieniem gospodarczym a recesją.
Dalej zostaną zaprezentowane obydwa podejścia prowadzące do selekcji
cykli koniunkturalnych zaś w analizie opisowej posłużę się definicją klasycz
nego cyklu koniunkturalnego z uwzględnieniem zarejestrowanych w fazie
wzrostu cykli wzrostowych. Cykle klasyczne przedstawione zostały na wykresie
2, zaś cykle odchyleń na wykresie 3, tabela 1 zawiera charakterystykę podsta
wowych zarejestrowanych cykli.
W celu wyodrębnienia klasycznych wahań cyklicznych dla lat 1990-2006,
które rejestrują zarówno Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury jak i Wskaźnik
Równoległy (wykres 1) posłużyłam się metodą „Bry-Boschan”2. Procedura
została przeprowadzona na miesięcznych wartościach Wskaźnika Równoległego
(WRK), jako że ten z założenia odwzorowuje bieżący stan gospodarki.
Na podstawie powyższej analizy przebiegu wskaźnika Równoległego
Koniunktury (WRK) wyznaczono jeden pełen klasyczny cykl koniunkturalny
typu dno—szczyt-dno (DND) oraz znaczną część fazy wzrostowej kolejnego
cyklu (wykres 2). Dno zarejestrowanego cyklu koniunkturalnego przypadło
w grudniu 1991 r., jego szczyt w styczniu 1998 r. i kolejne dno w lutym 2002.
W pierwszej, trwającej ponad 6 lat (od grudnia 1991 r. do lutego 1998 r.)
fazie wzrostowej cyklu zarejestrowano trzy cykle wzrostowe: Pierwszy trw a
jący od grudnia 1991 r. (dno) do października 1993 r. ze szczytem w grudniu
1992. Drugi cykl wzrostowy od w rześnia 1995 (dno) do stycznia 1997 (dno)
ze szczytem w kwietniu 1996. Trzeci cykl wzrostowy od stycznia 1997 (dno)
do maja 1999 (dno) ze szczytem w styczniu 1998 r. Przyspieszenie i zwolnie
nie w latach 1994-95 (nie zakreślone linią przeryw aną na wykresie 2, nie

2
Opis kolejnych kroków analizy zawarty jest w: Wskaźniki Wyprzedzające, „Prace i Materiały
IRG SGH”, nr 77, red. M. Drozdowicz-Bieć [2006], Oficyna Wydawnicza IRG SGH , s. 92-94,
Warszawa oraz Bry G., Boschan C. [1971], Cyclical Analysis o f Time Series: Selected Procedures
and Computer Programs, "Technical Papers”, nr 20, NBER 1971.
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Wykres 2. Analiza koniunktury, cykle poziomów na podstawie Wskaźnika Równoległego
Koniunktury WRK

zostało uznane za cykl wzrostowy ze względu na zbyt wysoką częstotliwość
wahań. Procedura Bry-Boschan zakłada, że pomiędzy kolejnymi punktami
zwrotnymi musi być zachowany co najmniej półroczny odstęp. Faza spadku
aktywności gospodarki w tym ostatnim cyklu wzrostowym zapoczątkowana
w lutym 1998 przerodziła się w recesję trw ającą od lutego 2001 do lutego
2002 r. Od m arca 2002 r. obserwujemy fazę ożywienia gospodarczego
a następnie wzrostu gospodarki z wyraźnym przyspieszeniem bezpośrednio
przed i tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Po powrocie gospo
darki do trendu rozwojowego sprzed akcesji, gospodarka w dalszym ciągu
pozostawała w fazie wzrostu gospodarczego wyraźnie przyspieszając w kolej
nych latach.
Ożywienie gospodarki w ostatnim czasie (kwiecień 2007) wykazuje pewne
cechy charakterystyczne dla boomu gospodarczego poprzedzającego na ogół
pojawienie się górnego punktu zwrotnego.
Stosując podejście wyodrębniania cykli odchyleń zarejestrowano sześć
pełnych cykli typu dno-szczyt-dno oraz nie zakończoną fazę wzrostu kolejnego
cyklu. W celu wyodrębnienia cykli odchyleń posłużono się rocznymi tempami
wzrostu według formuły:
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i=f-13

1 0 0 x ((X t/ X Xi)(12/6-5)- l )
i=f-l

Wykres 3. Analiza koniunktury, cykle odchyleń na podstawie Wskaźnika Równolegfego
Koniunktury WRK

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę podstawowych parametrów
wyodrębnionych cykli - zarówno cykli klasycznych jak i cykli odchyleń.
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Tabela 1. Charakterystyka wyodrębnionych cykli klasycznych i cykli wzrostowych
zarejestrowanych przez WRK w latach 1990-2006
Punkty zwrotne
D - dno
S - szczyt

Fazy cyklu klasycznego (cykl poziomów) i cyklu odchyleń

Wzrostowa

Spadkowa

Długość
trwania fazy
w miesiącach

Amplituda
wahań w %

Cykle klasyczne
D - 12.1991

01.1992-01.1998

S - 0 1 . 1998
D - 02. 2002

02.1998-02.2002

73

+7.8

49

-5.8

12

+ 5.23

10

-2.1

10

+ 1.9

14

-1.4

6

+2.8

9

-1.4

12

+2.8

16

-3.4

20

+ 1.4

13

-3.8

28

+4.3

11

-1.2

03.2002-.......
Cykle odchyleń

D - 12. 1991

01.1992-12.1992

S - 12.1992
D - 10.1993

01.1993-10.1993
11.1993-08.1994

S - 08.1994
D - 10.1995

09.1994-10.1995
11.1995-04.1996

S - 04. 1996
D - 01. 1997

05.1996-01.1997
02.1997-01.1998

S - 0 1 . 1998
D - 05. 1999

02.1998-05.1999
06.1999-01.2001

S - 0 1 . 2001
D - 02. 2002

02.2001-02.2002
03.2002-06.2004

S - 06.2004
D - 05.2005

07.2004-05.2005
06.2005-....

24 do maja 2007....

3. Cykle koniunkturalne gospodarki polskiej i europejskiej
Analizując przebieg cykli wzrostowych interesujące wydaje się ich zesta
wienie z cyklami ośmiu największych gospodarek Unii (wykres 4). Na w ykre
sie zaznaczono daty punktów zwrotnych cykli Europy oraz cykli dla gospo
darki polskiej. Porównanie to odnosi się do cykli odchyleń. To podejście
do analizy koniunkturalnej stosowane jest przez OECD, które prow adzi tego
typu analizy dla większości gospodarek europejskich. OECD nie posługuje
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się konstrukcją wielokomponentowego w skaźnika równoległego. Jako jego
odpowiednik stosuje dane na tem at wielkości produkcji (w ujęciu realnym
i po wyeliminowaniu w ahań sezonowych). Dla gospodarki polskiej przyjęto
oznaczenia punktów zwrotnych na podstaw ie W skaźnika Równoległego
K oniunktury WRK.

Wykres 4. Synchronizacja cykli wzrostowych

gospodarki polskiej i europejskiej3 w latach

1990-2006

Graficzna analiza zgodności przebiegu tych cykli może prowadzić do wnio
sku, że do końca 1995 r. gospodarka polska nie poddawała się europejskiej
cykliczności. W Polsce wahania cykliczne pojawiały się wówczas częściej,
co zgodne byłoby z licznymi badaniami, które dowodzą, że gospodarki doga
niające wykazują większa wrażliwość na różnego rodzaju czynniki odchylające
jej rozwój od trendu a w konsekwencji w ahania cykliczne występują w nich
częściej niż w gospodarkach rozwiniętych. Od 1996 r. możemy mówić o znacz
nie większej synchronizacji w ahań cyklicznych w gospodarce polskiej z tymi,
które zaobserwowano w Europie. Dwa kolejno po sobie występujące cykle:
styczeń 1997 (dno) - marzec 1998 (szczyt) - luty 1999 (dno) - styczeń 2001
3
Oznaczenia punktów zwrotnych cykli na podstawie danych OECD, http://stats.oecd.org/
wbos/default.aspx?datasetcode=MEI_CLI, oznaczenie punktów zwrotnych cykli na podstawie
odchyleń od trendu Wskaźnika Równoległego Koniunktury WRK.
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(szczyt) - luty 2002 (dno), wykazują niemal pełna synchronizację. W okresie
późniejszym wyjątek stanowi cykl związany z akcesją Polski do Unii. Można
więc przypuszczać, że po okresie intensywnego reformowania, po 1995 r. polska
gospodarka włączyła się w wahania cykliczne, którym poddaje się niemal cały
świat. Nie oznacza to oczywiście, że również w przyszłości cykliczność rozwo
jowa polskiej gospodarki będzie poddawała się tendencjom światowym. Znane
są bowiem liczne przykłady gospodarek, które targane własnymi problemami
nie wykazują synchronizacji z wahaniam i koniunktury światowej czy swego
regionu. W Europie takie cechy indywidualizmu wykazuje gospodarka włoska.
Zarejestrowany przez Wskaźnik Równoległy Koniunktury cykl klasyczny
wykazuje wszystkie cechy cykli charakterystycznych dla gospodarek wysokoro
zwiniętych, czyli posiada znacznie dłuższą fazę wzrostu (73 miesiące) i krótszą
fazę spadku aktywności gospodarczej (49 miesięcy). Również amplituda wahań
w fazie wzrostu jest znacznie wyższa od amplitudy spadku. W okresie wzrostu
wskaźnik zyskał 7.8% w stosunku do swej wartości z ostatniego najniższego
punktu, zaś w fazie spadku stracił zaledwie 5.8% (tabela 1). W kolejnej, zapo
czątkowanej w maju 2005 r. fazie wzrostowej cechy te będą najprawdopodob
niej jeszcze bardziej widoczne.

4. Charakterystyka cyklu klasycznego, zarejestrowanego przez
Wskaźnik Równoległy Koniunktury WRK
Zarejestrowane przez wskaźnik fazy klasycznego cyklu koniunkturalnego
(dwie fazy wzrostowe i jedna faza spadku aktywności gospodarki) były niezwy
kle zróżnicowane jeśli wziąć pod uwagę procesy gospodarcze przebiegające
w tym czasie.

Faza pogłębiającej się recesji 1990 - listopad 1991
Na początku 1990 roku rząd prem iera Tadeusza Mazowieckiego podjął pio
nierskie wśród państw postkomunistycznych działania zmierzające do zrów
noważenia w krótkim czasie globalnego popytu i podaży. W tym celu wprowa
dzono: ostrą dyscyplinę egzekwowania dochodów budżetu i administrowania
wydatkami; Zniesiono praktycznie wszelkie formy administracyjnego roz
dzielnictwa produktów i usług; Rozszerzono zakres cen wolnych z około 50%
do ok. 90%, co oznaczało dominację prawa podaży i popytu w gospodarce
w miejsce jej „ręcznego” regulowania; Ujednolicono i ustabilizowano kurs
waluty oraz wprowadzono wewnętrzną wymienialność złotego; Dokonano
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zasadniczego uporządkowania stosunków kredytowych i relacji budżet - system
bankowy, usuwając m.in. praktykę finansowania deficytu budżetowego pań
stwa przez Narodowy Bank Polski; Dokonano wyraźnej liberalizacji handlu
zagranicznego m.in. przez zniesienie pozwoleń celno-dewizowych i zniesienie
państwowego monopolu w handlu zagranicznym. Działania te miały na celu
jak najszybsze przejście przez inflację o charakterze korekcyjnym, następnie
obniżenie jej, co było warunkiem podstawowym do wprowadzenia jakichkol
wiek dalszych zmian systemowych. Oczywiście działania nie mogły przynieść
rezultatów z dnia na dzień ani obyć się bez kosztów, które poniosły zarówno
gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. W konsekwencji uwolnienia
cen gwałtownie skurczył się popyt krajowy. W ciągu całego 1991 roku realne
płace spadły o 15%, zaś fundusz odzwierciedlający globalny popyt wewnętrzny
spadł w tym samym czasie o 23%. Obserwowano bardzo niski i zmniejszający
się napływ nowych zamówień do przedsiębiorstw. W konsekwencji tak silnego
ograniczenia popytu realna wartość produkcji sprzedanej przemysłu skurczyła
się w ciągu 1991 roku o 15%. Jeszcze mocniej ucierpiał polski eksport. Jego
realna wartość spadła w tym czasie o 33%. Polskie przedsiębiorstwa zmuszone
były do nawiązywania nowych kontaktów handlowych na skutek rozpadu
handlu w ram ach byłej RWPG. I choć przeprowadzona w maju 1991 roku
skokowa dewaluacja złotego poprawiła nieco w arunki polskiego eksportu,
to efekt tego działania był krótkotrwały. Wiele przedsiębiorstw przeżywało
kłopoty finansowe, inwestycje w maszyny i urządzenia zmniejszyły się o lA.
Okres ten tak słaby z punktu widzenia ekonomicznych wskaźników i dotkliwy
dla społeczeństwa, był jednak niezwykle ważny z punktu widzenia w drażania
reguł zmierzających ku gospodarce rynkowej. Okres ten określa się często jako
pewien koszt restrukturyzacji gospodarki. Określenie to jednak w mojej ocenie
zbytnio upraszcza złożoność zjawiska. Sugeruje bowiem, że ewentualnie można
by uniknąć tak głębokiego załam ania gospodarczego, gdyby nie podejmować
wszystkich tych działań, które przeprowadzono na początku transformacji, lub
też przeprowadzać reformy w inny sposób. Pamiętać jednak należy, iż polska
gospodarka pogrążona była od wielu lat w głębokiej recesji, zaś koniec lat 80-tych to okres jej przyspieszonego staczania się. Zjawisko inercji mechanizmów
gospodarczych powodowało, że destrukcyjne mechanizmy gospodarcze dzia
łały „siłą rozpędu” w początkowej fazie transformacji. Dziś nawet trudno ocenić
jak długo i silnie mógł działać ów proces erozji gospodarki na skutek inercyj
nego funkcjonowania mechanizmów przeniesionych z gospodarki centralnie
planowanej. Były one stopniowo wypieranie przez nowe reguły gry, z którymi
w praktyce każdy z uczestników rynku w ówczesnej rzeczywistości stykał się
po raz pierwszy. Wszyscy, od władzy ustawodawczej i wykonawczej poprzez
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kadrę menedżerską na gospodarstwach domowych skończywszy „uczyli się"
tych nowych zasad w codziennym życiu, zaś wszystkie decyzje podejmowane
były w w arunkach ogromnej niepewności. Każda ocena po latach „skażona"
jest więc wiedzą, o którą bogatsi jesteśmy dzisiaj, zaś każdy zarzut, że można
to było przeprowadzić lepiej, szybciej, czy mniej kosztownie, pozostanie zarzu
tem osoby wcielającej się w postać Napoleona, która twierdzi, że bitwę pod
Waterloo można było wygrać. Pozbawiona emocji analiza danych statystycz
nych na temat głębokości spadku realnego PKB oraz długości trw ania recesji
w wybranych gospodarkach naszego regionu wyraźnie wskazuje, że załamanie
gospodarki należało do jednych z najkrócej trwających i najpłytszych. Jedynie
Czechy odnotowały mniejszy o 5 punktów procentowych spadek realnego PKB,
jednak recesja rozum iana jako stan, w którym gospodarka osiągnęła poziom
PKB sprzed procesu transformacji trw ała tam prawie dwukrotnie dłużej
(o 6 lat dłużej) niż w przypadku Polski. Szczególnym przypadkiem są również
Wschodnie Niemcy ze względu na ogromne transfery finansowe napływające
z Niemiec Zachodnich. Złagodziły one co prawda długość i głębokość recesji
ale reformy nie zostały przeprowadzone i wschodnia część gospodarki niemie
ckiej stanowi poważny i nierozwiązany do dziś problem dla rządu Niemiec.
W pozostałych gospodarkach naszego regionu zarówno głębokość spadku
PKB była większa niż w Polsce zaś okres dochodzenia do poziomu realnego
PKB sprzed okresu transformacji był znacznie dłuższy. Warto również zazna
czyć, iż w tabeli 2 posługuję się danymi pochodzącymi z ONZ. Zestawienie
danych z innych źródeł jak np. Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz
Walutowy prowadzi do podobnych wniosków pomimo niewielkich różnic
co do szacunków PKB i okresu trw ania recesji.
W latach 1990-91, które były początkiem transformacji gospodarczej, zacho
dziły niezwykle istotne zmiany. Do najważniejszych zaliczam zapoczątkowanie
procesu eliminacji nieefektywnych podmiotów gospodarczych. Kierowanie się
w przedsiębiorstwach rachunkiem ekonomicznym spowodowało przemieszcza
nie środków ze sfer mniej do bardziej efektywnych. Warto zaznaczyć, że po upły
wie 17 lat od tamtego czasu trudno sobie wyobrazić, zwłaszcza młodszym genera
cjom, działalność gospodarczą podporządkowaną innym regułom niż rachunek
ekonomiczny. W ówczesnej rzeczywistości był on jednak kategorią zupełnie
nową, zaś wielu przedstawicieli życia gospodarczego, począwszy od przedsię
biorców po gospodarstwa domowe, wdrażane wówczas reformy traktowało jako
coś, co prawdopodobnie szybko przeminie i gospodarka powróci na tory cen
tralnego sterowania. W okresie tym zapoczątkowane zostały zmiany struktury
własnościowej zarówno w sensie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
jak i swobodniejszego rozwoju i dostępu do rynku firm prywatnych.
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Tabela 2. Recesje okresu transformacji w wybranych krajach
Długość
odbudowy
w latach

Spadek w %
realnego PKB

Ostatni szczyt sprzed
Transformacji*

Dno

Data
odbudow y**

Czechy

1989

1992

2000

13

Niem cy***
(Wschodnie)

1992

1993

1994

1

Słowacja

1989

1992

1998

9

-18

Polska

1989

1991

1996

7

-18

Węgry

1989

1993

2000

11

-18

Rumunia

1987

1992

>2003

>16

-30

Bułgaria

1989

1997

>2003

>15

-34

Estonia

1990

1994

2002

12

-45

Litwa

1990

1995

>2003

>13

-50

Łotwa

1990

1995

>2003

>13

-44

Rosja

1990

1998

>2003

>14

-43

Kraj

-13
-1.1

* Ostatni szczyt sprzed transformacji nie jest szczytem w sensie analizy koniunkturalnej a jedynie ostat
nim najwyższym poziomem aktywności w okresie poprzedzającym transformację.
** Data odbudowy wyznaczona została jako moment, w którym gospodarka osiągnęła poziom realnego
PKB, taki sam, jaki był na początku transformacji.
*** Niemcy Wschodnie stanowią tu szczególny przypadek. Nie musiały tworzyć od nowa systemu praw
nego i ładu organizacyjnego gdyż w pełni zaadoptowały na skutek zjednoczenia system zachodnio-niemiecki. Ponadto otrzymały największy w historii zastrzyk pieniędzy wspierających proces transformacji:
80-90 mld Euro rocznie, co stanowiło ok. 20% wartości ich PKB. Była to kwota znacznie przewyższająca
Plan Marshalla lub jakąkolwiek inną pomoc finansową przeznaczoną dla pojedynczego kraju.
Źródło danych: ONZ, www.unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp

Faza wychodzenia z recesji i ożywienia gospodarczego, grudzień 1991 luty 1998
Faza wychodzenia z recesji zapoczątkowana w 1992 roku wraz z późniejszym
ożywieniem gospodarczym trw ała 6 lat i 1 miesiąc. W czasie trw ania tej długiej
fazy ożywienia gospodarczego można wyróżnić typowe dla współczesnych cykli
koniunkturalnych cykle wzrostowe, charakteryzujące się na ogół większą syme
trią długości poszczególnych faz i mniej zróżnicowaną amplitudą wahań przy
spieszonego i wolniejszego wzrostu niż w przypadku cykli klasycznych. W okresie
1991-1998 wyodrębnić można trzy charakterystyczne cykle wzrostowe:
Przyspieszenie wzrostu: grudzień 1991 - grudzień 1992. Okres ten traktuję
jako początek odbudowy popytu wewnętrznego. Inflacja spadała, choć była ciągle
bardzo wysoka. Skutki rozpadu RWPG, choć bardzo dotknęły polskich eksporte
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rów to przyspieszyły proces nawiązywania kontaktów handlowych na rynkach
zachodnich. W 1992 roku po raz pierwszy od kilku lat odnotowano wzrost PKB
w skali roku (1.5% w stosunku do 1991r). Zapoczątkowano proces prywatyzacji.
W konsekwencji tych zmian w połowie 1993 w sektorze prywatnym powstawało
50% PKB i pracowało w nim około 60% ogółu zatrudnionych. Wprowadzono
podatek VAT i podatek akcyzowy oraz progresywną skalę opodatkowania PIT.
Kolejne lata począwszy od 1993 roku aż do jesieni 1995 to z punktu widze
nia analizy klasycznych cykli koniunkturalnych stabilizacja tempa rozwoju
gospodarczego.
Następny przyspieszony wzrost gospodarczy rejestrowany wskaźnikiem
równoległym trw ał od października 1995 do kwietnia 1996 r. Był to jeden z naj
krótszych cykli wzrostowych z trwającą sześć miesięcy fazą przyspieszonego roz
woju i dwunastoma miesiącami zwolnienia. W okresie przyspieszonego wzrostu
w 1995 r. nastąpiła druga fala odbudowy popytu wewnętrznego. Dodatkowo zde
cydowanie poprawiła się koniunktura gospodarcza w krajach Europy Zachodniej,
a zwłaszcza u naszego głównego partnera handlowego jakim są Niemcy.
Kolejny cykl wzrostowy przypadł w okresie od stycznia 1997 do maja
1999 r. Szczyt tego cyklu przypadający na luty 1998 jest jednocześnie górnym
punktem zwrotnym klasycznego cyklu koniunkturalnego. Kończy on ponad
6-cio letni okres wzrostu gospodarczego. W początkowej fazie tego cyklu gospo
darka osiągała bardzo wysokie tempo rozwoju: ponad 7% wzrostu PKB w skali
roku. Główną siłą napędową gospodarki nadal pozostawał popyt wewnętrzny
ale coraz bardziej znaczącą rolę zaczynał ogrywać również eksport. Szczyt
wzrostu gospodarczego Wskaźnik Równoległy Koniunktury zarejestrował
w lutym 1998 roku, jednak pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego
zarejestrowane przez Wskaźnik Wyprzedzający pojawiły się już jesienią 1997
roku, zaś niektóre składowe tego wskaźnika załamały się jeszcze wcześniej.
Od marca 1997 r. realne wartości WIG-u zaczęły spadać; pomiędzy marcem
a październikiem 1997 wartości podstawowego indeksu Warszawskiej Giełdy
straciły więcej niż połowę swej realnej wartości. Od lipca 1997 r. kurczeniu ule
gał portfel zamówień w sektorze przedsiębiorstw a zapasy wyrobów gotowych
wyraźnie zwiększały się. Od sierpnia 1998 roku szczególnie ostro spadały zamó
wienia eksportowe, co było bezpośrednią konsekwencja kryzysu rosyjskiego.
Warto przypomnieć, że oficjalne obroty z Rosją stanowiły wówczas około 8%
wymiany handlowej jednak znaczny był również udział handlu nierejestrowanego, odbywającego się w tzw. szarej strefie. Kryzys moskiewski miał więc
znacznie większe znaczenie dla kondycji polskich przedsiębiorstw niż wynika
łoby to ze statystyki nt. obrotów handlu zagranicznego, którą rejestrował GUS
i NBR Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do zwolnienia gospodarki
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w 1998 roku było dość powszechne przekonanie ojej przegrzaniu i podniesienie
stóp procentowych tuż przed wystąpieniem kryzysu rosyjskiego. Warto również
podkreślić, że od 1997 roku w ahania aktywności polskiej gospodarki wykazują
dużą zbieżność z aktywnością gospodarki europejskiej (por. wykres 4).
Druga połowa 1999 r. oraz rok 2000 to okres krótkotrwałego ożywienia
gospodarczego jednak już od początku 2001 roku wystąpił ponowny spadek
aktywności gospodarki, trwający do lutego 2002 r. Okres ten w moim przeko
naniu nosił wszelkie znamiona recesji, choć była ona krótka i niezbyt głęboka.
Kwalifikacja stanu gospodarki w fazie recesji wymaga paru słów wyjaśnienia.
Obiegowe definicje recesji określają ją jako dwa kolejne kwartały ujemnego
przyrostu PKB. W oryginalnej definicji dynamika dotyczy kolejnych kw arta
łów, gdzie realne wartości PKB pozbawione są wpływu czynnika o charakte
rze sezonowym. Najpopularniejszą formą statystyki dla Produktu Krajowego
Brutto w Polce jest jego dynamika roczna przy cenach z roku poprzedniego.
Do tej drugiej formy dynamiki jesteśmy w naszej sprawozdawczości najbardziej
przyzwyczajeni. Statystyka dynamiki PKB w ujęciu kwartalnym (porównując
dwa kolejne kwartały) przy cenach stałych z 2000 roku i po wyeliminowaniu
wpływu czynnika sezonowego wskazuje, że w 2001 r. w gospodarce wystąpiło
tzw. podwójne dno. Dwukrotnie w drugim i czwartym kwartale 2001 r. przy
rost PKB był ujemny. Wskaźnik jego dynamiki w II kwartale 2001 wyniósł 99.6
w stosunku do I kw artału 2001, w III kwartale wzrósł do 100.7 w stosunku
do II kw artału 2001, zaś w IV kwartale ponownie spadł do 99.8 w stosunku
do III kw artału 2001. W ciągu 2001 roku realna wartość produkcji przemy
słowej skurczyła się o blisko 5%, o blisko 6% skurczył się realny fundusz płac,
spadały zyski przedsiębiorstw, gwałtownej redukcji uległy inwestycje. Wszystko
to miało miejsce w w arunkach bardzo wysokiej i rosnącej stopy bezrobocia,
która pod koniec 2001 r. sięgnęła blisko 20%. Przypadki takiego oscylowania
realnych wartości PKB, kiedy jego dynamika jest raz niższa od 100 a w kolej
nym kwartale niewiele przekracza poziom bazowy obserwowane były jak
dotąd dla różnych gospodarek wielokrotnie. Stąd też kwalifikacja recesji jedy
nie na podstawie dynamiki PKB budzi wśród ekonomistów wiele zastrzeżeń.
Dlatego kryteria kwalifikacji recesji uzupełniane są zazwyczaj dodatkowymi
warunkam i związanymi ze spadkiem realnych wartości produkcji, realnych
dochodów gospodarstw domowych, sprzedaży detalicznej i wzrostem bez
robocia. Wszystkie te zjawiska muszą trw ać dostatecznie długo. Stąd jako
dodatkowe kryterium pojawia się czas, w jakim te negatywne tendencje utrzy
mują się. Na ogół przyjmuje się, że muszą trw ać one co najmniej pół roku.
Ponieważ większość tych negatywnych zjawisk, charakterystycznych dla stanu
recesji miało miejsce w 2001 roku, a dynamika PKB kw artał do poprzedniego
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kw artału co najmniej dwukrotnie była mniejsza od 100, okres od lutego 2001
do lutego 2002 zakwalifikowałam jako stan recesji.
Charakterystycznym okresem w fazie wzrostu gospodarczego klasycznego
cyklu koniunkturalnego zapoczątkowanej w m arcu 2002 r. (dno cyklu w lutym
2002) było przyspieszenie gospodarki związane z akcesją Polski do Unii
Europejskiej. Rozpoczęło się ono jesienią (sierpień) 2003 roku i trw ało do maja
2005 r. Już od września 2003 r. rosły nowe zamówienia w przemyśle, zarówno
te przeznaczone na rynek krajowy, jak i na eksport. Poprawiała się wydajność
pracy. W konsekwencji przedsiębiorstwa realizowały znacznie wyższe zyski.
Okres poprzedzający przystąpienie Polski do Unii i bezpośrednio po jej akcesji
miał charakter szoku. W czerwcu 2003 r. gospodarka rozwijała się tempem 4%
w skali roku, w pierwszym kwartale 2004 r. przyspieszyła do 6.8% aby w ostat
nim kw artale ponownie spaść do tempa 3.9%, czyli do tempa bardzo zbliżonego
sprzed akcesji unijnej. Przyspieszenie gospodarki związane z przystąpieniem
Polski do Unii ustąpiło w rok po akcesji. Jednak dzięki temu nadzwyczajnemu
przyspieszeniu i zdecydowanej poprawie w całej gospodarce uruchomiony został
potencjał do dalszego przyspieszonego rozwoju gospodarczego, który obserwu
jemy w kolejnych latach i do chwili obecnej. Przełamany został trwający kilka
lat kryzys w inwestycjach, oraz w budownictwie. Przedsiębiorstwa doskonale
radzą sobie z konkurencją na światowych rynkach pomimo umacniającej się
złotówki. Boom kredytowy powoduje, że coraz większy jest udział popytu kra
jowego we wzroście produktu. Zwiększa się liczba pracujących w gospodarce,
a na rynku pracy zaczyna brakować pracowników (do czego dodatkowo przy
czyniła się fala emigracji zarobkowej po 2004 r.). Początek 2007 r. przyniósł
jednocześnie znaczne nasilenie się presji inflacyjnej. Rosnące i bardzo wysokie
wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz oczekiwania wzrostu płac w w arun
kach braku siły roboczej w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej
są coraz silniejsze i w wielu branżach nieuniknione. Czy gospodarka coraz
bardziej odchyla się od ścieżki zrównoważonego rozwoju? Zważywszy, że jest
to już piąty rok wzrostu gospodarczego zdawać sobie sprawę należy, że coraz
bardziej zbliżamy się do górnego punktu zwrotnego cyklu koniunkturalnego.

5. Podsumowanie
Analiza cykliczności rozwoju polskiej gospodarki ma niezwykle krótką
historię jeśli porównać ją z podobnymi doświadczeniami gospodarek wysoko
rozwiniętych i funkcjonujących w systemach rynkowych. Jeśli jednak wziąć
pod uwagę wielość stosowanych narzędzi, różnorodność badań jakie prowadzi
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się zarówno w SGH jak i w pozostałych krajowych ośrodkach, to jest to doro
bek porównywalny z dorobkiem czołowych światowych instytutów. Czasami
w przeprowadzanych analizach ubolewamy nad krótkością zgromadzonych
obserwacji statystycznych, które pozwalają nam na wyodrębnienie w polskiej
gospodarce zaledwie niecałych dwóch cykli koniunkturalnych. Nie oznacza
to jednak, że prognozy, które formułujemy, zwłaszcza te o charakterze krótko
okresowym są mniej trafne od prognoz sporządzanych w oparciu o kilkudzie
sięcioletnie obserwacje światowych ośrodków. Posługiwanie się wskaźnikami
wyprzedzającymi oraz danymi z testów koniunktury pozwala bowiem dostrzec
z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem te procesy w gospodarce,
które zwiastują spowolnienie jej aktywności, czy groźbę napięć na rynku pracy;
równie wcześnie pozwalają dostrzec zwiastuny nadchodzącego ożywienia,
symptomy przegrzania gospodarczego czy narastanie presji inflacyjnej.
Zgromadzone dane pozwalają na analizy porównawcze cykliczności pol
skiej gospodarki z wahaniami aktywności pozostałych gospodarek świata.
Pozwalają określić stopień synchronizacji tych wahań oraz wyodrębniać kie
runek i siłę przepływu impulsów pomiędzy poszczególnymi regionami i konty
nentami. Szczególnie obiecujący w dalszych badaniach wydaje mi się kierunek
międzynarodowych analiz porównawczych, zwłaszcza w kontekście mechani
zmów konwergencji polskiej gospodarki z gospodarkami Unii Europejskiej oraz
zmieniającej się gospodarczej mapy świata z szybko rosnącą rolą Chin i Indii.
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