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WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 
W POLSCE I NIEMCZECH*

1. Uwagi wstępne

Procesy wahań koniunkturalnych istniały i w dalszym ciągu istnieją za
równo w gospodarce rynkowej, jak i w systemie centralnie zarządzanym. 
Również w krajach, w których dokonują się procesy transformacji od gos
podarki scentralizowanej do systemu rynkowego, można stwierdzić mniej lub 
bardziej regularne wahania aktywności gospodarczej.

Fluktuacje występujące w systemie okresu przebudowy kształtują się w od
miennych warunkach instytucjonalno-politycznych i społecznych w porówna
niu z warunkami istniejącymi w gospodarkach o ukształtowanych strukturach 
ekonomiczno-politycznych. Inny jest także poziom rozwoju gospodarczego. 
Stąd też morfologia wahań koniunktury w gospodarce okresu transformacji 
może być inna aniżeli w krajach wysoko rozwiniętych.

Celem tego opracowania jest empiryczna analiza morfologii współczesnych 
wahań koniunkturalnych występujących w gospodarce o trwałych zasadach 
rynkowych (Niemcy) oraz w gospodarce okresu transformacji (Polska). 
Analiza empiryczna obejmuje miesięczne szeregi wartości produkcji sprze
danej przemysłu w cenach stałych. Zakres czasowy to lata 1968-1999 dla 
gospodarki Niemiec oraz 1990-1999 dla Polski.

2. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej i w systemie okresu
transformacji

W gospodarce okresu transformacji, podobnie jak w gospodarce rynkowej 
czy centralnie zarządzanej, występują znane z literatury wahania gospodarcze, 
tzn. w każdym szeregu czasowym opisującym zmiany podstawowych 
wielkości ekonomicznych istnieją zmiany długookresowe (trend), wahania 
koniunkturalne, oscylacje sezonowe oraz zmiany losowe. W systemie 
gospodarczym okresu transformacji większą rolę mogą odgrywać zmiany 
przypadkowe, ponieważ w czasie głębokich przeobrażeń ilościowych i

* Skrót referatu przygotowanego na konferencję nt. „Koniunktura gospodarcza w Polsce”, 
zorganizowaną przez IRG SGH w dniu 22 X 1999 r. Pełny tekst referatu ukaże się w 
materiałach konferencji.
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jakościowych gospodarka dysponuje mniejszą zdolnością do .asymilacji 
negatywnych lub pozytywnych skutków tych zdarzeń.

W systemie gospodarczym, w którym następuje stopniowe zastępowanie 
centralnego planowania i zarządzania mechanizmem rynkowym, oscylacje 
koniunktury można tłumaczyć w dwojaki sposób. Po pierwsze, oscylacje te 
mogą zawierać elementy ponadsystemowe, niezależne od mechanizmu 
funkcjonowania danej gospodarki. Po drugie, fluktuacje koniunktury mogą być 
zdeterminowane przez zjawiska i procesy rządzące gospodarką rynkową a 
elementy właściwe systemowi scentralizowanemu mogą jedynie modyfikować 
mechanizm, jak i cechy morfologiczne tych oscylacji.

W literaturze można znaleźć wiele, niekiedy wzajemnie się wykluczających 
definicji wahań i powstających w ich wyniku cykli koniunkturalnych w 
wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych.

Klasyczną już dziś definicję cyklu koniunkturalnego w gospodarce 
rynkowej zaproponowali A.F. Burns i W.C. Mitchell (1946). Definicja ta 
interpretuje proces koniunkturalny jako sekwencję określonych zjawisk 
występujących w gospodarce. Nie oddaje ona jednakże najistotniejszych cech 
dotyczących jego genezy i mechanizmu.

I. Mintz (1972) zmodyfikowała koncepcję cyklu koniunkturalnego, 
przyjmując jednocześnie pojęcie „cyklu wzrostu” (growth cycle) dla 
oznaczenia współczesnego cyklu koniunkturalnego. Zaproponowana przez nią 
definicja jest następująca: „Cykle wzrostu są to wahania ogólnej aktywności 
gospodarczej. Składają się one z okresu relatywnie wysokiej stopy wzrostu w 
większości działań gospodarczych oraz z następującego po nim, równie 
ogólnego okresu relatywnie niskiej stopy wzrostu”. Zasadnicza różnica między 
cyklem wzrostu a klasycznym cyklem koniunkturalnym dotyczy kryterium 
wyodrębniania poszczególnych faz. W cyklu klasycznym podstawą 
periodyzacji jest ogólny kierunek zmian działalności gospodarczej. W 
przypadku cyklu wzrostu kryterium wyodrębniania faz stanowi relacja danego 
tempa zmian działalności gospodarczej do przyjętego tempa normalnego lub 
średniego.

W szacunku tempa normalnego są stosowane najczęściej dwie procedury. 
W koncepcji pierwszej zakłada się, że tempo to jest identyczne z wartościami 
linii trendu, oszacowanymi w danym szeregu. Kryterium periodyzacji cykli 
jest w tym przypadku relacja wartości empirycznych do wartości 
oszacowanych: jeżeli tempo wzrostu wartości empirycznych jest wyższe 
aniżeli tempo wzrostu wartości szacowanych, wówczas wzrost jest określany 
jako relatywnie wysoki, a wyodrębniona faza nosi nazwę fazy wysokiej stopy 
wzrostu. Jeżeli natomiast stopa wzrostu wartości empirycznych jest niższa 
aniżeli stopa wzrostu wartości oszacowanych, wówczas wzrost jest określany
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jako relatywnie niski, a taka faza jest nazywana fazą niskiej stopy wzrostu. 
Cykle wzrostu wyodrębnione w oparciu o otrzymane ilorazy wartości 
empirycznych szeregu i wartości oszacowanych noszą nazwę cykli odchyleń 
(ideviation cycles).

Powyższa koncepcja spotyka się z zarzutem, że wyodrębnione w ten sposób 
fazy cyklu są w zdecydowanym stopniu uzależnione m.in. od przyjętej postaci 
trendu, od kryterium oceniającego stopień dopasowania wartości trendu do 
wartości empirycznych, od długości analizowanego okresu, jak i od wartości 
krańcowych szeregu czasowego [np. zob. K. Stock, 1963, s. 77-78], Wraz ze 
zmianą tych niekiedy arbitralnie przyjętych elementów ulegają zmianie 
oszacowane wartości trendu, a tym samym zmieniają się cechy morfologiczne 
cyklu koniunkturalnego.

Ograniczenia tej procedury doprowadziły do opracowania drugiej metody 
szacunku tempa normalnego i powstania koncepcji tzw. cyklu kroczącego 
(step-cycle). Ogólna idea cykli kroczących i ich nazwa została stworzona przez 
M. Friedmana i A.J. Schwartz (1963). W tym przypadku podstawą wydzie
lania faz cyklu jest stopa wzrostu absolutnych wartości danego szeregu 
statystycznego po wyeliminowaniu z niego wahań sezonowych. Tempo 
normalne jest tutaj średnim tempem wzrostu dla całego badanego okresu. Cykl 
kroczący, będący metodologicznym wariantem cyklu wzrostu, składa się także 
z dwóch faz: w pierwszej wszystkie oszacowane stopy wzrostu są wyższe 
aniżeli wartości średnie, w drugiej natomiast są one niższe.

W praktycznych badaniach współczesnych wahań koniunkturalnych w 
gospodarkach rynkowych są stosowane także inne określenia. Najbardziej 
znaną a jednocześnie najprostszą jest definicja oparta o pewne wskaźniki -  
agregaty, jak np. PNB. Cykle wzrostu są określone w tym przypadku jako 
odchylenia wartości empirycznych PNB od szacowanych wartości trendu, bądź 
też jako zmiany tempa wzrostu realnego PNB1.

Wahania koniunkturalne, rozumiane jako krótko- i średniookresowe 
względnie regularne zmiany poziomu aktywności gospodarczej, były także 
przedmiotem analiz ekonomistów zajmujących się gospodarką centralnie 
zarządzaną. Ewolucja poglądów była tutaj zasadnicza i zawierała się od 
totalnej negacji istnienia jakichkolwiek fluktuacji w gospodarce centralnie 
zarządzanej do stwierdzenia, że wahania koniunkturalne występujące w tym 
systemie były jego cechą a ich powstawanie było powodowane przez 
wewnętrzne czynniki należące do tej gospodarki.

1 Pierwsze określenie cyklu koniunkturalnego akceptuje m.in. A.E. Ott (1973) twierdząc, że 
wahania koniunkturalne są to odchylenia od linii trendu. Druga definicja, stosowana np. przez 
A. Wagnera (1972), jest zbieżna z określeniem zaproponowanym przez W. Webera i H. Neisa 
(1967).
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Ewolucja poglądów na temat występowania w gospodarce centralnie 
zarządzanej wahań gospodarczych wskazuje, że właściwie nie ma 
jednoznacznego stanowiska w kwestii ich definicji. Stosowano rozmaite 
określenia: rozwój skokowy, wzrost etapowy, cykle inwestycyjne, cykle 
rozwojowe, cykle wzrostu2. Ponieważ w literaturze nie ma jednoznacznych 
kryteriów, za pomocą których można byłoby zakwalifikować dane wahania do 
grupy oscylacji mających charakter cykliczny, trudno jest jednoznacznie 
określić, na ile zaobserwowane fluktuacje tworzyły cykle koniunkturalne.

Jak wynika z przedstawionego powyżej przeglądu, najbardziej „neutralne” 
w stosunku do systemu funkcjonowania są definicje zawierające ogólne 
właściwości, które spełniają współczesne wahania koniunkturalne, a 
jednocześnie formułujące zasady dotyczące doboru wskaźników empirycznych 
lub narzędzi statystyczno-ekonometrycznych, służących do ich wyodrębniania.

Na podstawie tych rozważań można stwierdzić, że wahania koniunkturalne 
w gospodarce okresu transformacji to ruch wahadłowy wokół linii trendu 
podstawowych wskaźników makroekonomicznych (dochodu narodowego, 
produkcji, inwestycji, konsumpcji, zatrudnienia itd.), który odzwierciedla 
zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Określeniem należącym do tego 
nurtu będzie także definicja, że fluktuacje koniunktury w okresie przebudowy 
przedstawiają absolutne lub względne zmiany realnego produktu narodowego 
brutto. Tak zbudowane określenia charakteryzują to, co jest wspólne, a 
jednocześnie właściwe dla koniunktury gospodarczej, niezależnie od tego z 
jakim systemem mamy do czynienia, tj. mówią one o tym, że są to 
dynamiczne, względnie regularne oscylacje wokół linii trendu, obejmujące 
swym zasięgiem całą gospodarkę. Jednocześnie wskazują one, jakie wskaźniki 
powinny być brane pod uwagę w analizach empirycznych i w jaki sposób 
należy je konstruować.

Drugi sposób podejścia do problemu definicji wahań koniunkturalnych w 
gospodarce okresu transformacji może polegać na przyjęciu założenia, że 
wahania te są determinowane przez zjawiska i procesy występujące w 
gospodarkach rynkowych, a ewentualne ich modyfikacje wynikają z systemu 
centralnie zarządzanego. Przyjmując taki sposób rozumowania, napotyka się 
jednak na problem związany z doborem koncepcji teoretycznej, która wyjaśnia 
powstawanie i kształtowanie się oscylacji w gospodarkach rynkowych. Inna 
bowiem będzie interpretacja fluktuacji na gruncie ekonomii opartej na 
założeniu wewnętrznej niestabilności badanego układu, np. jak to jest w 
ekonomii keynesowskiej, a inna przy zaakceptowaniu klasycznej tezy o

2 Szerzej na temat wahań występujących w gospodarkach scentralizowanych zob. m.in.: 
Z. Sabov (1983); P. von der Lippe, V. Heese, R. Kosfeld (1984, s. 14); R. Barczyk (1997, s. 
18-26).



permanentnej równowadze. Przyjmując stanowisko keynesowskie można 
twierdzić, że wahania koniunkturalne w gospodarce okresu transformacji to 
mniej lub bardziej regularne zmiany w poziomie aktywności gospodarczej, 
generowane przez wewnętrzne mechanizmy działające w tym systemie. Na 
podstawie założeń ekonomii klasycznej fluktuacje koniunkturalne można 
określić jako względnie regularne odchylenia od stanu równowagi, 
powodowane przez monetarne lub niemonetame, zewnętrzne w stosunku do 
systemu zdarzenia losowe (szoki).

Analizy wahań koniunkturalnych w gospodarce centralnie zarządzanej 
jednoznacznie wskazują, że dominujące znaczenie w procesie ich generowania 
i kształtowania odgrywał system planowania ogólnogospodarczego, a w 
szczególności proces planowania inwestycji oraz realizowana polityka 
gospodarcza. Cykle planistyczne prowadziły do zmian wielkości realnych, 
związanych zwłaszcza z działalnością inwestycyjną. Konsekwencją wy
stępowania cykli planistycznych były cykle inwestycyjne. Akceptując tę 
hipotezę, można twierdzić, że wahania koniunkturalne w gospodarce okresu 
transformacji to względnie regularne zmiany w poziomie aktywności gos
podarczej, generowane przez czynniki związane z planowaną i realizowaną 
działalnością inwestycyjną.

Sformułowana hipoteza o cykliczności wahań koniunkturalnych wystę
pujących w systemie okresu przebudowy umożliwia analizę ich morfologii. 
Można stwierdzić, że wahania te są również zbudowane z dwóch elementów, 
tj. z punktów zwrotnych oraz faz3. Jeżeli chodzi o punkty zwrotne, to w 
systemie okresu transformacji można przyjąć definicje odnoszące się do 
gospodarki rynkowej. Określenia te mają bowiem charakter ponadsystemowy. 
Fazy cyklu można również zdefiniować podobnie jak w systemach rynkowych. 
Faza to przedział czasu między kolejnymi, różnymi co do charakteru punktami 
zwrotnymi. Cykl koniunkturalny składa się z dwóch faz: pomyślnej ko
niunktury, występującej między punktem zwrotnym dolnym i górnym, oraz 
niepomyślnej koniunktury, która występuje między zwrotem górnym i dolnym. 
Kryteria dalszego podziału faz na podokresy nie są niestety jednoznaczne.

3. Wahania koniunkturalne w Polsce i w Niemczech

W empirycznych analizach współczesnych wahań koniunkturalnych w 
krajach Europy Zachodniej najczęściej stosuje się dwa makroekonomiczne 
wskaźniki: produkcji sprzedanej przemysłu oraz produktu krajowego brutto.

3 Takie kryterium zostało w pracy M. Gruszczyńskiego i G.W. Kołodko, poświęconej analizie 
fluktuacji w gospodarce polskiej okresu centralnego zarządzania (1975, s. 429).
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(Podobne badania prowadzone w USA przez NBER bazują na wskaźnikach 
ilościowych złożonych: indeksie dyfuzji o znormalizowanej amplitudzie). 
Pierwszy z tych indeksów został przyjęty do analizy cykli koniunkturalnych w 
gospodarce niemieckiej i polskiej.

Identyfikacja wahań cyklicznych wymaga zgromadzenia wystarczająco 
długich szeregów danych. W niniejszej analizie fluktuacji w gospodarce 
Niemiec przyjęto okres 31,5 lat, od stycznia 1968 r. do czerwca 1999 r. W celu 
utrzymania porównywalności danych ograniczono analizę do procesów 
zachodzących w krajach związkowych, które wchodziły przed zjednoczeniem 
Niemiec do RFN. Produkcję sprzedaną przemysłu określono łącznie dla 
przemysłu przetwórczego i wydobywczego, a jej wartości przeliczono na ceny 
stałe. Wykorzystano tu indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu (przeciętna 
z roku 1991 = 100).

Zmiany poziomu aktywności w gospodarce Polski są analizowane w 
przekrojach miesięcznych dla okresu od stycznia 1990 r. do czerwca 1999 r. 
Data początkowa wynika z wprowadzenia w dniu 1 stycznia 1990 r. programu 
stabilizacyjnego L. Balcerowicza, który uruchomił proces transformacji. Za 
podstawowy miernik uznano, podobnie jak dla gospodarki niemieckiej, 
wartość produkcji sprzedanej przemysłu ogółem, po przeliczeniu na ceny stałe 
z 1990 r.

Dane te odnoszą się tylko do jednego działu gospodarki. Trudno na tej 
podstawie sądzić o tym, co działo się w pozostałych działach. Do tego 
dochodzi zmiana systemu klasyfikacji dokonana w 1994 r. z Klasyfikacji 
Gospodarki Narodowej (KGN) na Europejską Klasyfikację Działalności 
(EKD). Zmiana ta narusza ciągłość danych, zatem wnioski wyciągnięte na 
podstawie takiego materiału źródłowego muszą być formułowane w sposób 
bardzo ostrożny. Dopiero dłuższe szeregi czasowe, zbudowane na bazie 
stałych założeń metodologicznych mogą pozwolić na bardziej jednoznaczną 
ocenę morfologii wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej okresu 
transformacji.

Analizy empiryczne, których zadaniem jest wyodrębnienie i charakterystyka 
zmian występujących w agregatach makroekonomicznych, opierają się na 
założeniu, że w strukturze każdego szeregu czasowego można wyróżnić 
następujące elementy składowe: trend, wahania koniunkturalne i sezonowe 
oraz zmiany przypadkowe. Niezbędne jest przy tym określenie rodzaju 
powiązania między poszczególnymi komponentami, tj. określenie czy 
składniki te pozostają w związku addytywnym czy multiplikatywnym. Na 
podstawie analizy danych źródłowych w niniejszym opracowaniu przyjęto 
połączenie addytywne. Przyjęty do analizy szereg czasowy można zatem 
przedstawić jako sumę:

22



Xl =TRt + Ct + St + £)t,

gdzie: X( - analizowana zmienna ekonomiczna, TR, - trend, C, - zmiany 
koniunkturalne, St - wahania sezonowe, %t - zmiany nieregularne.

Analiza szeregów miesięcznej wartości produkcji sprzedanej przemysłu (w 
cenach stałych 1991 r.) niemieckich krajów związkowych polegała w 
pierwszym etapie na eliminacji wahań sezonowych i przypadkowych. 
Desezonalizację wykonano przez zastosowanie procedury Census II/X114. Do 
dalszej obróbki przyjęto szereg uzyskany dzięki filtrowi Hendersona w postaci 
23-okresowej średniej ruchomej. Następnie przygotowano dane do badania 
widma okresowego, czyli zamieniono szereg na pierwsze różnice kolejnych 
realizacji i usunięto wartości średniej arytmetycznej oraz trendu liniowego.

W analizie spektralnej szeregu pierwszych różnic, po wygładzeniu funkcji 
gęstości widmowej 5-okresowym oknem Parzena, stwierdzono pojawienie się 
szczytów dla okresów równych 128,00; 76,80; 42,67; 25,60; 21,33 miesiąca5. 
W wyniku testu Kołmogorowa-Smimowa na zgodność próbki z rozkładem 
równomiernym otrzymano wartość statystyki Z)(o,o5;25) = 0,5156. Przy wartości 
krytycznej 0,2540 należało odrzucić hipotezę zerową o pochodzeniu gęstości 
widmowej z populacji o rozkładzie równomiernym, co oznacza, że nie jest to 
realizacja procesu „białego szumu”. Dzięki temu zbudowano funkcję od
twarzającą zdesezonalizowany szereg produkcji sprzedanej przemysłu:

X I, = 78,5836 + 0,2798/ - O.OOOl/2 + 4.5210ZS, + 3,4080ZC, - 3,9503ZS2 + 
(185,4) (54,9) (7,6) (22,6) (17,3) (20,2)

-0,6000ZC2 - 1.8734ZS) - 1,1954ZC3 - 0.1446ZĄ - 0,4203ZC4 - 0,7433ZS5 
(3,1) (9,6) (6 ,1) (2,1) (2,1) (3,7)

7̂ (11; 366; 0,05) = 3127,8; R2 — 0,99; s = 2,6746;

gdzie:
X \ t - estymator miesięcznej produkcji sprzedanej przemysłu Niemiec;
ZSi - zmienna pomocnicza o postaci ZS; = sin(27t//okres wahań);
ZCi - zmienna pomocnicza o postaci ZC; = cos(27it / okres wahań); 
i = 1,.. ,5.
Liczby w nawiasach oznaczają empiryczną wartość statystyk /-Studenta dla 
poszczególnych parametrów.

Po zamianie na sumę trendu i harmonik przesuniętych w fazie, model

4 Opis tej procedury podaje Z. Matkowski (1996, s. 30-31).
5 Zasady budowy wygładzonej funkcji gęstości spektralnej oraz postać okna Parzena wyjaśnia 
L. Talaga, Z. Zieliński (1986, s. 66-67).
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uzyskał postać:

X I ,  = 78,5836 + 0,2798t - O.OOOlt2 + 5,6615sin(27it/128 + 0,6459) + 
-3,9956sin(27tt/76,8 + 0,1507) - 2,2223sin(27tt/42,67 + 0,5679) + 
-0,5903sin(2nt/25,6 + 0,7922) - 0,7433sin(27tt/21,33);

R2 = 0,9904; s = 2,6606.

Graficzną prezentację zawiera rysunek 1.

Wygładzony szereg (trend + cykl), odtworzenie modelowe oraz tendencja rozwojowa 
produkcji sprzedanej przemysłu Niemiec w okresie styczeń 1968 r. - czerwiec 1999 r.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Wirtschaft und Statistik”, Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden, 1968-1999.

Na tej podstawie określono odchylenia od trendu. Uzyskano je  poprzez 
podzielenie realizacji z modelu przez wartości długookresowej tendencji 
rozwojowej. Powstał indeks, dla którego 100 oznacza pełną zgodność z 
trendem, a wartości niższe lub wyższe charakteryzują odchylenia od trendu. 
Szereg ten przedstawia rysunek 2.

W analizie wahań produkcji w Polsce przyjęto identyczne instrumentarium. 
W pierwszym etapie prac badany szereg sprowadzono do ujęcia w cenach 
stałych (1990 = 100). Następnie przeprowadzono desezonalizację za pomocą 
procedury Census II/X-11. Do dalszej analizy przyjęto szereg otrzymany po 
zastosowaniu filtru Hendersona w postaci 13-okresowej średniej ruchomej. 
Dało to pierwszy obraz trendu + wahań cyklicznych.

Kolejnym krokiem było zdefiniowanie okresowości składników 
cyklicznych badanego szeregu. W tym celu zastosowano analizę widmową, 5- 
okresowe okno spektralne Parzena. Jednak i tym razem zamieniono kolejne 
realizacje na ich pierwsze różnice, w których od wartości danych szeregu
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odjęto wartość średniej arytmetycznej i trendu liniowego. Dzięki temu 
obserwowany proces mógł być uznany za stacjonarny i poddany badaniu 
spektralnemu.

Źródło: Obliczenia własne.

W analizie widmowej stwierdzono, że szczyty gęstości spektralnej pojawiły 
się w punktach, które odpowiadają: 81,0, 48,6, 30,4, 22,1, 17,4, 13,5 miesięcy. 
Wartość statystyki Kołmogorowa-Smimowa D(o,os;25) wynosi 0,3102, co 
pozwala odrzucić hipotezę, że uzyskany rozkład gęstości jest realizacją 
„białego szumu”, a zatem zaakceptowano wystąpienie wahań o wymienionych 
okresach. Dzięki temu można uzyskać szacunek modelowego odtworzenia 
dynamiki miesięcznej produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce:

X 2 t = 3796,2769 + 0,2396^ + 79,5227ZSj - 310,6579ZCi + 15,19362$ + 
(499,4) (177,7) (11,0) (41,3) (2,2)

151,1934ZC2 + 76,1261ZS3 + 52,7651ZC3 - 12,95692$ + 77,9162ZC4 + 
(19,8) (10,2) (7,0) (2,7) (10,5)

-22,60IOZS5 - 35,7435ZC5 - 26,85022$
(4,0) (5,0) (3,8)

-F(i2; 101; 0,05) -  3057,7; R2 -  1,0; s -  52,6692;

gdzie:
X 2 t - estymator miesięcznej produkcji sprzedanej przemysłu Polski.
Po zamianie na sumę trendu i harmonik przesuniętych w fazie, model uzyskał 
postać:
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XI ,  = 3796,2769 + 0,2396^ - 320,6746sin(2jtr/81,00 - 1,3202) +
151,9549sin(27t</48,60 + 1,4706) + 92,6247sin(27tl/30,40 + 0,6061) + 
78,9862sin(2jc//22,10+ 1,4060) - 42,2896sin(27t//17,36 + 1,0070) + 
29,9838sin(2jt//l 3,50 - 0,4613);

R2 =  0,9970; s = 55,4902.

Graficzną prezentację zawiera rysunek 3.

Rysunek 3
Wygładzony szereg (trend + okresowe wahania), odtworzenie modelowe 

oraz tendencja rozwojowa produkcji sprzedanej przemysłu Polski 
w okresie styczeń 1990 r. - czerwiec 1999 r.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: „Biuletynu Statystycznego” GUS, Warszawa, 1990- 
1999.

Rysunek 4
Wahania produkcji sprzedanej przemysłu Polski 

w okresie styczeń 1990 r. - czerwiec 1999 r.

Źródło: Obliczenia własne.
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Stosując analogiczną konwencję do tej, którą posłużono się w analizie 
dotyczącej Niemiec, otrzymano indeksy charakteryzujące okresowe odchylenia 
od tendencji rozwojowej produkcji sprzedanej przemysłu. Graficznym obra
zem jest rysunek 4.

Empiryczna analiza wahań koniunkturalnych występujących we wskaź
nikach produkcji przemysłu Niemiec i Polski obejmuje jedynie najważniejsze 
cechy morfologiczne, tj. punkty zwrotne (górne i dolne), długość wyróż
nionych faz i całego cyklu oraz amplitudę faz i całego cyklu. Przyjęto, że 
punkt zwrotny występuje, gdy wartość analizowanego wskaźnika osiąga swoje 
maksimum (minimum) w kategoriach odchylenia od trendu. Faza to okres 
trwający przynajmniej 9 miesięcy, występujący między dwoma kolejnymi, 
różnoimiennymi punktami zwrotnymi. Zatem każdy cykl składa się z fazy 
wzrostowej, leżącej między punktem zwrotnym dolnym i górnym, oraz z fazy 
spadkowej, znajdującej się między punktem zwrotnym górnym i dolnym.

Inną ważną cechą morfologiczną cykli koniunkturalnych jest amplituda, 
którą można interpretować w kategorii amplitudy fazy lub całego cyklu. W 
pierwszym przypadku jest różnica między ekstremalnymi wskazaniami 
należącymi do tej samej fazy. Amplituda cyklu jest różnicą między amplitudą 
fazy wzrostowej i spadkowej.

Tablica 1
Cechy morfologiczne cykli koniunkturalnych wyodrębnionych we wskaźniku 

produkcji sprzedanej przemysłu Niemiec w okresie 1.1968 - VI. 1999

Cechy
morfologiczne

Fazy

Spadek Wzrost Spadek Wzrost Spadek Wzrost Spadek Wzrost

Okres XII.70 
- VI.75

YII.75
-1.80

11.80 
- X.82

XI.82 
- X.84

XI.84 
- IV.86

V.86
-III.91

IV.91 
- V.96

VI.96 
- 11.99

Długość faz 
(miesiące) 54 55 33 24 18 59 62 33

Długość cyklu 
(miesiące) 88 42 121

Amplituda faz
(%) 17,11 18,71 12,55 4,92 3,53 10,34 11,52 8,22

Amplituda 
cyklu (%) 6,16 1,39 -1,18

Źródło: Obliczenia własne.

Zestawienie cech morfologicznych cykli koniunkturalnych wyodrębnionych 
we wskaźnikach produkcji sprzedanej przemysłu w Niemczech zawiera tabl. 1.
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Przyjmując, że cykl składa się z fazy wzrostowej i spadkowej, w analizo
wanym okresie wyodrębniono 3 pełne cykle, z których najkrótszy trwał około 
3,5 roku, a najdłuższy około 10 lat.

Zestawienie wybranych cech morfologicznych cykli koniunkturalnych w 
Polsce, wyodrębnionych według wahań produkcji przemysłowej w latach 1990 
- 1999 znajduje się w tablicy 2. Pierwszy punkt zwrotny jest umiejscowiony 
blisko początku analizowanego szeregu, co może oznaczać, że jego 
identyfikacja nie jest całkowicie jednoznaczna. Gdyby zaakceptować 
wyróżnione ekstrema, to można stwierdzić, że w okresie od stycznia 1990 r. 
do czerwca 1999 r. w gospodarce polskiej wystąpiły trzy fazy procesu 
koniunkturalnego.

Tablica 2
Cechy morfologiczne cykli koniunkturalnych wyodrębnionych we wskaźniku 

produkcji sprzedanej przemysłu Polski w okresie 1.1990 - VI. 1999

Cechy
morfologiczne

Fazy

Spadek Wzrost Spadek

Okres VII.1990-X.1991 XI.1991 - XI.1997 XII. 1997 - IV. 1999

Długość faz 
(miesiące) 16 73 17

Długość cyklu 
(miesiące) 90

Amplituda faz
(%) 23,71 17,67 12,99

Amplituda 
cyklu (%) 4,68

Źródło: Obliczenia własne.

Pierwsza to faza spadku koniunktury (VI. 1990 - X.1991), w której można 
odnotować dno recesji transformacyjnej. Kolejne lata to stopniowa poprawa 
stanu gospodarki. Górny punkt zwrotny, który zakończył fazę wzrostową, 
przypadł na XI. 1997 r. Kolejne miesiące to niepomyślny okres w procesie 
wzrostu gospodarki - zahamowanie wzrostu gospodarczego. Dolny punkt 
zwrotny, o którym można domniemywać, że kończy tę fazę, wyodrębniono w 
IV. 1999 r. Stwierdzenie to nie jest pozbawione niepewności, gdyż usytu
owanie punktu zwrotnego blisko końca badanego szeregu nie daje szans na 
dokładną identyfikację.

Tak więc można stwierdzić, że w latach dziewięćdziesiątych w gospodarce 
polskiej wystąpił jeden pełny cykl koniunkturalny o długości 4,3 lat, z czego
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faza pomyślnej koniunktury była zdecydowanie dłuższa aniżeli faza nie
pomyślnej koniunktury6.

4. Wnioski

Przeprowadzona analiza rozwoju produkcji przemysłowej w gospodarce 
Niemiec oraz w gospodarce Polski okresu transformacji potwierdza, iż w obu 
krajach występują wyraźne wahania koniunkturalne.

Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych wyróżnionych w latach 
dziewięćdziesiątych w gospodarce polskiej w wysokim stopniu przypominają 
właściwości cykli wzrostu występujących w rozwiniętej gospodarce rynkowej 
Niemiec. Na podstawie zaobserwowanych cech można sądzić, że mechanizmy 
koniunkturalne występujące w gospodarce Polski powodują skutki podobne do 
tych, które można zaobserwować w rozwiniętych gospodarkach rynkowych.

Sformułowane spostrzeżenia dotyczące cech cykli koniunkturalnych w 
gospodarce polskiej okresu transformacji mają w dalszym ciągu charakter 
hipotetyczny. Właściwości te wyróżniono bowiem jedynie na podstawie 
kształtowania się jednego cyklu.

Znajomość cech morfologicznych cyklu koniunkturalnego byłaby wysoce 
przydatna dla polityki stabilizacyjnej rządu. Oznacza to, że prace analityczne 
dotyczące wahań koniunkturalnych występujących w naszej gospodarce 
powinny być bezwzględnie kontynuowane.
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BUSINESS CYCLES IN POLAND AND IN GERMANY

Summary

Fluctuations observed in the post-socialist economies in Eastem Europę are 
shaped by different institutional and social conditions than those prevailing in 
the developed market economies of Western Europę. Nevertheless, the 
mechanism of business cycles and their morphological features may be quite 
similar, and the methods employed in an empirical analysis may be the same. 
This study compares cyclical developments in the economies of Poland and 
Germany, as reflected by the industrial production index.
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