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Integracja handlowa a synchronizacja 
cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej

Piotr Misztal*

Analiza stopnia synchronizacji waha  koniunkturalnych gospodarek sta a si  wspó cze nie 
kluczow  kwesti  w dyskusji na temat procesów integracji gospodarczej krajów. Szczególne 
zainteresowania ekonomistów zwi zane s  z kwesti  analizy wyst powania procesów konwer-
gencji (zbie no ci) oraz dywergencji (rozbie no ci) cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. 
Jednym z czynników determinuj cych zbie no  cykli koniunkturalnych gospodarek jest inten-
sywno  oraz struktura wymiany handlowej krajów. Celem niniejszego opracowania jest analiza 
oddzia ywania handlu mi dzynarodowego na synchronizacj  cykli koniunkturalnych Polski 
i Unii Europejskiej w okresie 1995–2011. W pracy wykorzystano metod  badawcz  opart  na 
studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów mi dzynarodowych oraz metody 
ekonometryczne (modele wektorowej autoregresji – Vector Autoregression Model). Wyniki 
przeprowadzonych bada  empirycznych wskazuj , e wzrost obrotów handlowych niekoniecznie 
prowadzi do zwi kszenia synchronizacji cykli koniunkturalnych analizowanych gospodarek. 
Wp yw wzrostu handlu krajów na synchronizacj  ich cykli koniunkturalnych zale y nie tylko od 
intensywno ci wymiany handlowej, lecz tak e od struktury obrotów handlowych.
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Trade integration and business cycles synchronization of Poland 
and the European Union 

Analysis of the synchronization of economic fluctuations has become nowadays a key issue in 
the debate on the process of economic integration. Special interest of economists are related 
to the issue of the analysis of convergence and divergence processes of business cycles in the 
European Union. One of the factors determining the convergence of business cycles of econo-
mies is the intensity and structure of foreign trade. The purpose of this paper is to analyze the 
impact of international trade on the synchronization of business cycles between Poland and the 
European Union in the period 1995-2011. In the study were used a research methods based 
on literature studies in macroeconomics and international finance and econometric methods 
(Vector Autoregression Model). The results of empirical studies indicate that the increase in trade 
does not necessarily lead to increase of business cycles synchronization in analyzed economies. 
The impact of external trade on the business cycles synchronization depends not only on the 
intensity of trade, but mainly on the commodity structure of foreign trade.
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1. Wprowadzenie

Analiza stopnia synchronizacji waha  
koniunkturalnych gospodarek, czyli kore-
lacji cyklicznego komponentu produktu 
krajowego brutto (PKB) sta a si  wspó cze-
nie kluczow  kwesti  w dyskusji na temat 

procesów integracji gospodarczej krajów. 
Szczególne zainteresowania ekonomistów 
zwi zane s  z kwesti  analizy wyst powania 
procesów konwergencji (zbie no ci) oraz 
dywergencji (rozbie no ci) cykli koniunk-
turalnych w Unii Europejskiej, w tym 
w szczególno ci w strefie euro. St d poja-
wia si  pytanie: czy cykle koniunkturalne 
w Unii Europejskiej staj  si  w coraz wi k-
szym, czy coraz mniejszym stopniu zsyn-
chronizowane w czasie? Je li rzeczywi cie 
wyst puje proces dywergencji gospodarczej 
to prowadzenie wspólnej polityki gospodar-
czej, np. polityki pieni nej, mo e nie by  
jednakowo efektywne z punktu widzenia 
pojedynczych krajów lub regionów Unii 
Europejskiej. 

Jednym z czynników determinuj cych 
zbie no  cykli koniunkturalnych gospo-
darek jest intensywno  oraz struktura 
wymiany handlowej krajów. Jednak e 
w wietle istniej cej teorii ekonomii wp yw 
wymiany handlowej dwóch krajów na syn-
chronizacj  ich cykli koniunkturalnych 
nie jest jednoznaczny. Kenen (1969) jako 
pierwszy sugerowa , e stosunkowo wysoko 
zdywersyfikowane gospodarki, maj ce du y 
udzia  handlu wewn trzga ziowego (Intra-
Industry Trade) w ich ca kowitej wymianie 
handlowej, stosunkowo rzadziej do wiad-
czaj  szoków asymetrycznych. Przeciwnie 

uwa a  Krugman (1991), który twierdzi , e 
podatno  kraju na wyst powanie szoków 
asymetrycznych zwi ksza si  wraz ze wzro-
stem stopnia integracji gospodarek, prowa-
dz cej do wzrostu ich specjalizacji (rys. 1). 

Te dwa przeciwstawne pogl dy dotycz ce 
wp ywu ci lejszej integracji handlowej kra-
jów na ich specjalizacj  i zbie no  cykli 
koniunkturalnych s  znane jako pogl dy 
odpowie dnio Komisji Europejskiej oraz 
Krugmana.

2. Istota i g ówne determinanty 
synchronizacji cykli 
koniunkturalnych

Stopie  synchronizacji cykli koniunk-
turalnych dwóch krajów lub regionów 
definiuje si  jako zbie no  stóp wzrostu 
gospodarczego w czasie przejawiaj c  si  
korelacj  cyklicznego komponentu real-
nego PKB. Stopie  synchronizacji cykli 
koniunkturalnych zdeterminowany jest 
wieloma czynnikami o charakterze endo-
genicznym. Do najwa niejszych czynników 
endogenicznych zalicza si  przy tym inten-
sywno  wymiany handlowej, stopie  podo-
bie stwa struktur gospodarczych, stopie  
podobie stwa polityki pieni nej i fiskalnej 
oraz stopie  integracji finansowej.

Zgodnie z uj ciem teoretycznym mo e 
wyst powa  dwukierunkowy wp yw integra-
cji handlowej na korelacj  cykli koniunk-
turalnych. Z jednej strony, gdy dominuj -
cym czynnikiem zmian koniunkturalnych 
w kraju jest kana  popytowy, wówczas 
wzrost stopnia integracji handlowej krajów 
mo e przyczyni  si  do zwi kszenia stopnia 

Rysunek 1. Wp yw integracji handlowej na dywergencj  cykli koniunkturalnych w wietle pogl dów 
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ród o: Grigoli (2011).
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korelacji cykli koniunkturalnych krajów. 
Z drugiej za  – gdy dominuj c  si  oddzia-
uj c  na cykl koniunkturalny s  czynniki 

zwi zane z dan  ga zi  przemys u, wów-
czas wzrost obrotów handlowych mi dzy 
krajami mo e doprowadzi  do zmniejsze-
nia stopnia korelacji cykli koniunkturalnych 
lub do jego zwi kszenia w zale no ci od 
znaczenia wymiany wewn trz- lub mi dzy-
ga ziowej. 

Je eli w obrotach handlowych krajów 
dominuje handel mi dzyga ziowy, to 
wzrost specjalizacji w ró nych ga ziach 
przemys u sprawia, e oddzia ywanie inte-
gracji handlowej na synchronizacj  cykli 
koniunkturalnych jest negatywne. Je li 
z kolei w obrotach handlowych krajów 
dominuje wymiana wewn trzga ziowa, to 
struktura towarowa handlu analizowanych 
krajów jest zbli ona, co mo e powodowa  
pozytywny wp yw integracji handlowej na 
synchronizacj  cykli koniunkturalnych 
(rys. 2). 

Reasumuj c, ca kowity wp yw wzrostu 
intensywno ci handlu mi dzynarodowego 
na korelacj  cykli koniunkturalnych jest 
niejednoznaczny i zale y od poziomu roz-
woju gospodarczego analizowanych krajów.

Zdaniem Imbs (2004) stopie  podobie -
stwa struktur gospodarczych (przemys o-
wych) oraz stopie  specjalizacji wp ywaj  
na stopie  synchronizacji cykli koniunktu-
ralnych skoro szoki ekonomiczne dotycz ce 
danej dziedziny przemys u powoduj  wi k-

szy wzrost synchronizacji cykli koniunktu-
ralnych w krajach o zbli onych strukturach 
produkcji ni  w gospodarkach o asyme-
trycznych strukturach produkcji.

Wed ug  De Haan, Inklaar, Jong-a-Pin 
(2008), je li cykle koniunkturalne w krajach 
tworz cych uni  monetarn  nie s  wystar-
czaj co zbie ne, prowadzenie wspólnej 
polityki pieni nej mo e nie by  optymalne 
dla wszystkich zainteresowanych krajów.

3. Wyniki wybranych analiz 
empirycznych dotycz cych 
synchronizacji cykli 
koniunkturalnych

W najnowszej literaturze ekonomicz-
nej dotycz cej handlu mi dzynarodowego 
g ówny nacisk k adzie si  na problematyk  
wp ywu integracji handlowej krajów na 
synchronizacj  ich cykli koniunkturalnych 
(Akin, 2006).

Badania empiryczne zwi zane z t  pro-
blematyk  opieraj  si  na dwóch alterna-
tywnych podej ciach. Pierwsza grupa bada  
empirycznych koncentruje si  na analizie 
stopnia synchronizacji cykli koniunktural-
nych w czasie, w wybranych krajach lub gru-
pach krajów, natomiast druga grupa bada  
dotyczy analizy najwa niejszych czynników 
determinuj cych stopie  synchronizacji 
cykli koniunkturalnych w ró nych gospo-
darkach. 

Rysunek 2. Kana y wp ywu intensywno ci handlu mi dzynarodowego na synchronizacj  cykli 
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Frankel i Rose (1998) wykazali wyst -
powanie istotnego i pozytywnego zwi zku 
mi dzy intensywno ci  handlu mi dzyna-
rodowego oraz korelacj  cykli koniunktu-
ralnych w krajach cz onkowskich Organi-
zacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) w okresie 1959–1993. Jednak e 
Kenen (2000) twierdzi, e wyniki bada  
empirycznych przeprowadzonych przez 
Frankel i Rose (1998) nale y interpretowa  
ostro nie, poniewa  wysoka korelacja pro-
dukcji w dwóch krajach prowadzi do zwi k-
szenia intensywno ci powi za  handlowych 
mi dzy tymi krajami, ale nie musi to ozna-
cza  ograniczenia wyst powania szoków 
asymetrycznych w tych gospodarkach.

De Haan, Inklaar oraz Jong-A-Pin 
(2005), analizuj c zwi zek mi dzy inten-
sywno ci  handlu mi dzynarodowego i syn-
chronizacj  cyklu koniunkturalnego dla 21 
krajów cz onkowskich OECD w okresie 
1970–2003, potwierdzili dodatni wp yw 
intensywno ci handlu mi dzynarodowego 
na synchronizacj  cykli koniunkturalnych, 
ale efekt ten okaza  si  znacznie mniej-
szy ni  sugerowany przez Frankel i Rose 
(1998).

Wyniki przeprowadzonych bada  empi-
rycznych ujawni y, e integracja handlowa 
by a g ównym czynnikiem synchronizacji 
cykli koniunkturalnych w krajach islam-
skich, zw aszcza w okresie 1990–2005. 
Ponadto, podobie stwa polityki fiskalnej 
i monetarnej, jak równie  zbli one struk-
tury ekonomiczne krajów mia y istotny 
i pozytywny wp yw na synchronizacj  cykli 
koniunkturalnych (Karimi i Pirasteh, 2009).

Calderón, Chong i Stein (2002) analizo-
wali wp yw intensywno ci handlu zagranicz-
nego na synchronizacj  cykli koniunktural-
nych w 147 krajach w okresie 1960–1999. 
Wyniki przeprowadzonych bada  wskazy-
wa y, e kraje o wy szej intensywno ci dwu-
stronnej wymiany handlowej charakteryzo-
wa y si  wi kszym stopniem synchronizacji 
cykli koniunkturalnych, a wp yw integracji 
handlowej na synchronizacj  cykli koniunk-
turalnych by  wi kszy w krajach wysoko 
rozwini tych gospodarczo ni  w krajach 
rozwijaj cych si . Co wi cej, wp yw inten-
sywno ci wymiany handlowej na korelacj  
cykli koniunkturalnych by  tym mniejszy, 
im wi kszy by  stopie  asymetrii struktury 
produkcji mi dzy badanymi krajami.

Z kolei, wyniki analiz empirycznych prze-
prowadzonych przez Shin i Wang (2003) 
dla dwunastu krajów Azji Wschodniej ujaw-

ni y, e handel wewn trzga ziowy stanowi  
g ówny kana , poprzez który nast powa a 
synchronizacja cykli koniunkturalnych tych 
gospodarek. Jednak e samo zwi kszenie 
handlu mi dzynarodowego ogó em nie 
musi prowadzi  do wi kszej synchronizacji 
cykli koniunkturalnych. Sytuacja ta wynika 
z faktu, e wzrostowi ca kowitych obrotów 
handlowych krajów towarzyszy najcz ciej 
rozwój wymiany mi dzyga ziowej, która 
z kolei prowadzi do specjalizacji i ró nico-
wania struktur produkcji poszczególnych 
krajów (Lubi ski, 2007). 

Bayoumi i Eichengreen (1992) twierdz , 
e kraje Unii Europejskiej mo na podzieli  

na dwie grupy, tzn. na kraje dominuj ce 
(rdzenia), charakteryzuj ce si  wyst po-
waniem podobnych szoków ekonomicz-
nych oraz kraje peryferyjne cechuj ce si  
wyst powaniem szoków asymetrycznych. 
Kraje dominuj ce odznaczaj  si  bardziej 
zdywersyfikowan  struktur  gospodarki 
i wysok  intensywno ci  handlu wewn trz-
ga ziowego, natomiast kraje peryferyjne 
s  wysoce wyspecjalizowane w handlu mi -
dzyga ziowym.

Wyniki bada  przeprowadzonych przez 
Matkowskiego i Próchniaka (2009) suge-
ruj , e kraje Europy rodkowo-Wschod-
niej ujawniaj  znaczn  zbie no  cykli 
koniunkturalnych w stosunku do Europy 
Zachodniej, a w szczególno ci do strefy 
euro. Zdaniem wspomnianych autorów, 
synchronizacja ta jest szczególnie wysoka 
w krajach Europy rodkowej (Polska, 
W gry, Czechy, S owacja i S owenia), 
znacznie za  ni sza w krajach ba tyckich 
(Litwa, otwa i Estonia) oraz w krajach 
ba ka skich (Rumunia i Bu garia). Rosn ca 
zbie no  waha  koniunkturalnych krajów 
Europy rodkowo-Wschodniej w stosunku 
do Europy Zachodniej jest konsekwencj  
post puj cego procesu integracji gospodar-
czej, rosn cej wymiany handlowej i kapi-
ta owej oraz rosn cej koordynacji polityki 
gospodarczej w ramach Unii Europejskiej.

Natomiast, zgodnie z wynikami bada  
przeprowadzonymi przez Krugmana 
(1991), proces integracji gospodarczej pro-
wadzi do bardziej asymetrycznych waha  
koniunkturalnych, czego skutkiem jest 
mniejsza synchronizacja cykli koniunktu-
ralnych. Równie  wyniki bada  przepro-
wadzonych przez Camacho, Perez-Quiros 
i Saiz (2006) sugeruj , e integracja gospo-
darcza prowadzi do zwi kszenia regional-
nej koncentracji dzia alno ci gospodarczej, 
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czego skutkiem jest powstawanie sektoro-
wych lub regionalnych szoków ekonomicz-
nych, zwi kszaj cych prawdopodobie stwo 
pojawiania si  szoków asymetrycznych oraz 
rozbie nych cykli koniunkturalnych.

Reasumuj c, wyniki zdecydowanej wi k-
szo ci przeprowadzonych analiz empirycz-
nych wskazuj , e wp yw wzrostu obrotów 
handlowych mi dzy krajami na synchroni-
zacj  cykli koniunkturalnych tych krajów 
zale y nie tylko od intensywno ci powi -
za  handlowych, lecz tak e od struktury 
wymiany handlowej. Mianowicie, je li 
w obrotach handlowych krajów dominuje 
handel wewn trzga ziowy, nale y oczeki-
wa  wyst powania szoków symetrycznych 
i tym samym wi kszej synchronizacji cykli 
koniunkturalnych tych krajów. Je li jednak 
w obrotach handlowych dominuje handel 
mi dzyga ziowy, wówczas nale y oczeki-
wa  cz stszego wyst powania szoków asy-
metrycznych i mniejszej synchronizacji cykli 
koniunkturalnych (Kose i Yi, 2005).

4. Handel mi dzynarodowy 
a synchronizacja cykli 
koniunkturalnych w uj ciu 
modelowym

W literaturze ekonomicznej dokonuje 
si  najcz ciej pomiaru oddzia ywania inte-
gracji handlowej na synchronizacj  cykli 
koniunkturalnych w krajach lub grupach 
krajów za pomoc  modelu zaproponowa-
nego przez Frankel i Rose (1998), przedsta-
wiaj cego si  poni szym równaniem:

 Corr c Tradeijt ijt ijta f= + + , (1)

gdzie:
Corrijt –  synchronizacja cykli koniunktu-

ralnych krajów i oraz j w okre-
sie t;

Tradeijt –  intensywno  wymiany handlowej 
krajów i oraz j w okresie t;

 –  wspó czynnik oddzia ywania 
intensywno ci wymiany handlo-
wej krajów i oraz j na synchroni-
zacj  ich cykli koniunkturalnych;

c –  wyraz wolny równania;

ijt –  sk adnik losowy.
Do pomiaru stopnia synchronizacji cykli 

koniunkturalnych krajów wykorzystuje si  
indeks synchronizacji cykli koniunktural-
nych (Business Cycles Synchronization – 
BCS) skonstruowany przez Frankel, Rose 

(1998) oraz Akin (2006) i przedstawiaj cy 
si  nast puj cym wyra eniem:

 var var
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gdzie:
yi

c –  logarytm realnej dynamiki produktu 
krajowego brutto w kraju i, po usuni -
ciu trendu za pomoc  filtru Hodricka-
Presscotta;

yj
c –  logarytm realnej dynamiki produktu 

krajowego brutto w kraju j, po usuni -
ciu trendu za pomoc  filtru Hodricka-
Presscotta.

Dodatnia warto  wspó czynnika BCS 
wiadczy o wyst powaniu synchronizacji 

cykli koniunkturalnych mi dzy dwoma 
krajami i oraz j. Natomiast ujemna warto  
wska nika BCS oznacza brak synchroniza-
cji cykli koniunkturalnych mi dzy krajami 
i oraz j.

Z kolei, intensywno  wymiany han-
dlowej mierzy si  za pomoc  wska nika 
intensywno ci handlu (Trade Intensity Index 
– TII) skonstruowanego przez Drysdel, 
Garnaut (1993) i Yeats (1997) i przedsta-
wionego poni szym wyra eniem:
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gdzie:
(Xij/Xiw) –  stosunek eksportu kraju i do 

kraju j do ca kowitego ekspor-
tu kraju i;

(Mjw/Mww) –  stosunek ca kowitego importu 
kraju j do ca kowitego impor-
tu wiatowego.

Wska nik intensywno ci handlu jest 
wykorzystywany do okre lenia czy warto  
wymiany handlowej mi dzy dwoma krajami 
jest wi ksza lub mniejsza, ni  mo na by oby 
oczekiwa  na podstawie ich znaczenia 
w handlu wiatowym. Indeks ten mo e przyj-
mowa  warto ci wi ksze lub mniejsze od 
jedno ci. Warto  wska nika wy sza (ni sza) 
od jedno ci wiadczy o tym, e dwustronna 
wymiana handlowa jest wi ksza (mniejsza) 
ni  oczekiwano, uwzgl dniaj c znaczenie 
kraju partnerskiego w handlu wiatowym.

Natomiast o kszta towaniu si  komple-
mentarno ci gospodarczej krajów i inten-
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sywno ci handlu wewn trzga ziowego 
wiadczy kszta towanie si  stopnia dopa-

sowania struktury poda y eksportowej do 
struktury popytu importowego krajów. 
Chodzi o tzw. wska nik komplementarno ci 
handlowej (Complementarity rate of exporter 
– Se) b d cy sum  warto ci bezwzgl dnej 
ró nicy udzia ów importu i eksportu (wg 
3-cyfrowej klasyfikacji SITC) w krajach 
obj tych badaniem, podzielon  przez dwa.

 

E M
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2

ij ik

i
jk =

-/
,
 

(4)

gdzie:
Sejk –  indeks komplementarno ci han-

dlowej eksportera j w stosunku do 
importera k;

i –  grupa towarowa wg trzycyfrowej kla-
syfikacji SITC;

j – eksporter (grupa krajów lub kraj);
k – importer (grupa krajów lub kraj);
Eij –  udzia  grupy towarowej i w eksporcie 

ogó em kraju j;
Mik –  udzia  grupy towarowej i w imporcie 

ogó em kraju k.
Wska nik komplementarno ci handlowej 

eksportera mo e przyjmowa  warto ci mi -
dzy 0 a 1. Zerowa warto  wska nika ozna-
cza, e nie istnieje zwi zek mi dzy struktur  
eksportu kraju j i struktur  importu kraju 
k. Z kolei, wska nik równy 1 wskazuje na 
doskona e dopasowanie struktur eksportu 
i importu badanych krajów.

W celu analizy oddzia ywania stopnia 
intensywno ci wymiany handlowej na syn-

chronizacj  cykli koniunkturalnych w Pol-
sce i Unii Europejskiej w okresie 1995–2011 
wykorzystano model bazuj cy na modelu 
Frankel i Rose (1998), który ostatecznie 
przedstawiaj  si  w poni szy sposób:

 Corr c TII Se_PL UE UE UE UEa f= + + + , (5)

gdzie:
CorrPL_UE –  wska nik synchronizacji cykli 

koniunkturalnych Polski i Unii 
Europejskiej;

TIIUE –  wska nik intensywno ci han-
dlu Polski z Uni  Europejsk ;

SeUE –  wska nik komplementarno ci 
handlowej Polski w stosunku 
do Unii Europejskiej.

Wszystkie wymienione powy ej zmienne 
mia y cz stotliwo  roczn  i obejmowa y 
okres od 1995 do 2011 roku. Zgodnie 
z rysunkiem 3 w przypadku wi kszo ci lat 
z okresu 1995–2011 mia y miejsce dodat-
nie warto ci wspó czynników synchronizacji 
cykli koniunkturalnych Polski i Unii Euro-
pejskiej, co wiadczy o o wyst powaniu 
stosunkowo wysokiej synchronizacji cykli 
koniunkturalnych mi dzy Polsk  i Uni  
Europejsk . Natomiast ujemne warto ci 
wska ników synchronizacji cykli koniunk-
turalnych wiadcz ce o braku synchroni-
zacji cykli koniunkturalnych wyst powa y 
g ównie w okresach spowolnienia gospo-
darczego wywo anego ró nymi kryzysami 
gospodarczymi (rys. 3).

Z kolei, na podstawie rysunku 4 mo na 
zauwa y , i  intensywno  wymiany handlo-
wej Polski z Uni  Europejsk  wykazywa a 

Rysunek 3. Wspó czynniki synchronizacji cykli koniunkturalnych (BCS) Polski z Uni  Europejsk  

w okresie 1995–2011
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych UNCTAD (2012).
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tendencj  wzrostow  w okresie 1995–2011, 
przy czym najwi kszy wzrost wska nika 
intensywno ci handlu zaobserwowano 
w trakcie trzech ostatnich lat badanego 
okresu (rys. 4). 

Natomiast analizuj c kszta towanie si  
wska ników komplementarno ci handlowej 
Polski z Uni  Europejsk  w okresie 1995–
2011 mo na zauwa y  systematyczny wzrost 
warto ci wska ników w badanym okresie 
z wyj tkiem lat 2000–2003, co wiadczy o 
o wzro cie intensywno ci handlu wewn trz-
ga ziowego mi dzy badanymi gospodar-
kami (rys. 5).

Przed dokonaniem estymacji modeli 
wyja niaj cych wp yw integracji handlowej 
na synchronizacj  cykli koniunkturalnych 
Polski i Unii Europejskiej niezb dne by o 
okre lenie stacjonarno ci wykorzystywa-
nych szeregów czasowych, gdy  nieuwzgl d-

nienie ewentualnego braku stacjonarno ci 
szeregów czasowych mog oby spowodo-
wa  wst powanie regresji pozornej mi -
dzy zmiennymi. W tym celu wykorzystano 
rozszerzony test Dickeya-Fullera – ADF 
(Augmented Dickey-Fuller). Wyniki rozsze-
rzonego testu ADF wskazywa y na wyst -
powanie szeregów czasowych o rz dach 
integracji 0 i 1. Odpowiednie wyniki testów 
ADF przedstawiono w tabeli 1.

Brak stacjonarno ci kilku szeregów 
czasowych uwzgl dnianych w modelach 
wymusi  modyfikacj  postaci funkcyjnej 
modeli. W przypadku wektora autoregresji 
modyfikacja polega a na zast pieniu wiel-
ko ci analizowanych zmiennych przez ich 
pierwsze ró nice. Jednocze nie ze wzgl du 
na brak wyst powania pierwiastka jednost-
kowego we wszystkich szeregach czasowych 
oraz brak kointegracji mi dzy zmiennymi 

Rysunek 4. Wska niki intensywno ci wymiany handlowej (TII) Polski z Uni  Europejsk  w okresie 
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Rysunek 5. Wska niki komplementarno ci handlowej (Se) Polski z Uni  Europejsk  w okresie 
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modelu, nie by o mo liwo ci rozszerze-
nia i przekszta cenia modeli w wektorowe 
modele korekty b dem.

W analizie przyj to jeden okres opó -
nie  mi dzy zmiennymi obja niaj cymi 
a zmienn  obja nian  (jeden rok). Doko-
nany wybór rz du opó nie  by  zgodny 
z wynikami kryteriów informacyjnych 
modelu Akaike, Schwartza-Bayesiana oraz 
Hannana-Quinna. Wed ug tych kryteriów 
najwi ksz  pojemno  informacyjn  mia  
model z jednym opó nieniem. 

Nast pnie dokonano estymacji modeli 
za pomoc  modelu wektorowej autoregresji 
(Vector Autoregression Model) zapropono-
wanego przez Simsa (1980). W metodzie 
VAR analizuje si  dane zjawisko za pomoc  
uk adu równa , co zgodnie z postulatem 
Simsa (1980) eliminuje jednocze nie pro-
blem egzogeniczno ci zmiennych obja nia-
j cych. W tabeli 2 przedstawiono wyniki 
oszacowa  parametrów modelu VAR.

Na podstawie wyników oszacowa  rów-
nania 1 mo na zauwa y , i  synchronizacja 

cykli koniunkturalnych Polski i Unii Euro-
pejskiej by a w badanym okresie w istot-
nym stopniu zdeterminowana kszta towa-
niem si  intensywno ci wymiany handlowej 
oraz komplementarno ci handlowej Polski 
i Unii Europejskiej. Obliczony wspó czyn-
nik oddzia ywania intensywno ci wymiany 
handlowej na zbie no  cykli koniunktural-
nych wyniós  –0,61, co tym samym potwier-
dza o negatywny wp yw handlu na korelacj  
cykli koniunkturalnych Polski i Unii Euro-
pejskiej. Natomiast wspó czynnik oddzia-
ywania komplementarno ci handlowej 

na synchronizacj  cykli koniunkturalnych 
wyniós  2,52, co tym razem wiadczy o 
o pozytywnym wp ywie handlu wewn trz-
ga ziowego na zbie no  cykli koniunktu-
ralnych badanych gospodarek. 

Zatem wyniki przeprowadzonych bada  
by y zgodne z uj ciem teoretycznym wska-
zuj cym na negatywny/pozytywny wp yw 
handlu mi dzyga ziowego/wewn trzga -
ziowego na synchronizacj  cykli koniunk-
turalnych analizowanych krajów. Uzyskane 

Tabela 1. Wyniki analizy stacjonarno ci poszczególnych szeregów czasowych modelu VAR

Szereg czasowy Rz d integracji

CorrPL_UEt –  wska nik synchronizacji cykli koniunkturalnych Polski i Unii 
Europejskiej 

I(0)

TIIUEt –  wska nik intensywno ci handlu Polski z Uni  Europejsk I(1)

SeUEt –  wska nik komplementarno ci handlowej Polski w stosunku do 
Unii Europejskiej 

I(1)

ród o: opracowanie w asne.

Tabela. 2. System VAR (model wektorowej autoregresji), rz d opó nienia 1. Estymacja KMNK dla 

obserwacji 1996–2011 

Równanie 1: corrPL_UE

 Wspó czynnik t-Studenta

corrPL_UE_1  0,113260  0,340418

TII_UE_1 –0,609078 –1,290910

Se_UE_1  2,518280  4,533860

redn. aryt. zm. zale nej  0,250000 Odch. stand. zm. zale nej 0,447214

Suma kwadratów reszt  2,916527 B d standardowy reszt 0,473654

Wsp. determ. R-kwadrat  0,270868 Skorygowany R-kwadrat 0,158694

F(3, 13)  1,609809 Warto  p dla testu F 0,235149

Autokorel. reszt - rho1 –0,019653 Stat. Durbina-Watsona 1,826721

ród o: opracowanie w asne.
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Rysunek 6. Wykresy funkcji odpowiedzi impulsowych wska nika synchronizacji cykli koniunkturalnych 

Polski i Unii Europejskiej 
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rezultaty bada  s  równie  zbie ne z wyni-
kami bada  empirycznych przeprowadzo-
nymi przez Camacho, Perez-Quiros i Saiz 
(2006) oraz Shin i Wang (2003).

Nast pnym etapem badania by  pomiar 
si y oddzia ywania analizowanych wspó -
czynników na synchronizacj  cykli koniunk-
turalnych Polski, Unii Europejskiej w okre-
sie 1995–2011. Pomiaru tego dokonano za 
pomoc  tzw. funkcji odpowiedzi impul-
sowych (impulse response function), czyli 
funkcji reakcji wska nika synchronizacji 
cykli koniunkturalnych na impuls w postaci 
zmiany wska ników intensywno ci wymiany 
handlowej i komplementarno ci handlowej 
Polski i Unii Europejskiej (rys. 6). 

Na podstawie powy szych rysunków 
mo na zauwa y , i  szokowy wzrost wska -
nika synchronizacji cykli koniunkturalnych 
Polski i Unii Europejskiej prowadzi  do 
natychmiastowego wzrostu warto ci tego 
wska nika w ci gu pierwszego roku od 
momentu pojawienia si  szoku, a nast p-
nie do spadku i stopniowej stabilizacji po 
up ywie kolejnych czterech lat. Natomiast 
wzrost wska nika intensywno ci wymiany 
handlowej Polski z Uni  europejsk  pro-
wadzi  do stopniowego spadku wska nika 
synchronizacji cykli koniunkturalnych 
badanych gospodarek w ci gu dwóch kolej-
nych lat od momentu wyst pienia szoku, 
a nast pnie do stopniowego wzrostu i sta-
bilizacji w trakcie kolejnych sze ciu lat. 
Odmiennie reagowa  wska nik synchroni-
zacji cykli koniunkturalnych Polski i Unii 
Europejskiej na wzrost wska nika kom-
plementarno ci handlowej analizowanych 
gospodarek. Mianowicie, szokowy wzrost 
warto ci wska nika komplementarno-
ci handlowej prowadzi  do stopniowego 

wzrostu wska nika synchronizacji cykli 
koniunkturalnych Polski i Unii Europej-
skiej, a nast pnie do stopniowego spadku 
i stabilizacji po up ywie kolejnych pi ciu lat.

5. Zako czenie 

Przeprowadzone badania empiryczne 
dotycz cej wp ywu handlu zagranicznego 
na synchronizacj  cykli koniunkturalnych 
Polski i Unii Europejskiej wykaza y, e 
wzrost obrotów handlowych niekoniecz-
nie prowadzi do zwi kszenia synchroniza-
cji cykli koniunkturalnych analizowanych 
gospodarek. Wp yw wzrostu handlu dwóch 
krajów na synchronizacj  ich cykli koniunk-
turalnych zale y nie tylko od intensywno ci 

wymiany handlowej, lecz tak e od struktury 
obrotów handlowych.

Wzrost wymiany handlowej prowadzi do 
wi kszej zbie no ci cykli koniunkturalnych 
tylko wtedy, kiedy jest to handel wewn trz-
ga ziowy prowadz cy do wzrostu kom-
plementarno ci struktur gospodarczych 
krajów i przyczyniaj cy si  do powstawa-
nia symetrycznych szoków ekonomicznych. 
W przeciwnym razie, wzrost obrotów han-
dlowych dwóch gospodarek mo e powodo-
wa  wzrost specjalizacji i przyczynia  si  do 
powstawania cz stych szoków idiosynkra-
tycznych (asymetrycznych).

Uzyskane wyniki bada  maj  istotne 
implikacje z punktu widzenia przysz ego 
cz onkostwa Polski w strefie euro. Miano-
wicie, skoro wzrost wymiany wewn trzga-

ziowej Polski i Unii Europejskiej (w tym 
strefy euro) prowadzi do wi kszej korelacji 
cykli koniunkturalnych obu gospodarek, 
wówczas koszty zwi zane z brakiem auto-
nomicznej polityki monetarnej w obliczu 
idiosynkratycznych szoków ekonomicz-
nych b d  mniejsze w sytuacji cz onko-
stwa Polski w unii walutowej1. Tym samym 
korzy ci netto wynikaj ce z cz onkostwa 
Polski w unii walutowej oka  si  wi ksze 
w warunkach rosn cego stopnia komple-
mentarno ci struktur gospodarczych Polski 
i strefy euro. Zatem, rezultaty bada  mog  
stanowi  jeden z argumentów popieraj -
cych d enia Polski do pe nego cz onko-
stwa w unii monetarnej krajów cz onkow-
skich Unii Europejskiej.

Przypis 
1 Pomimo e intensyfikacja wymiany handlowej 

pomi dzy krajami nale cymi do wspólnego 
obszaru walutowego strefy euro sugeruje wzrost 
stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych 
i w dalszej konsekwencji konwergencj  gospodar-
cz , to w przypadku cz ci krajów brakuje wyra -
nego potwierdzenia tej tezy. Sytuacja ta mo e by  
rezultatem braku spe nienia fundamentalnego 
za o enia warunkuj cego konwergencj  w obsza-
rze walutowym, jakim jest doskona a mobil-
no  si y roboczej, Ministerstwo Gospodarki, 
Departament Analiz i Prognoz (2011).
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Za czniki

Za cznik 1. Dynamika realnego PKB w Polsce i Unii Europejskiej w okresie 1995–2011 (w %)
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Za cznik 2. Warto  eksportu Polski ogó em oraz eksportu Polski do Unii Europejskiej (w mld USD) 
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