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- strukturę produkcji (tworzenie wartości dodanej brutto w 10/64 grupach
klasyfikacji NACE Rev.2/PKD 2007);
- strukturę konsumpcji gospodarstw domowych (wg 12/40 grup towarowych
klasyfikacji COICOP);
- strukturę inwestycji (wg 6 grup klasyfikacji CPA).

III. SYNCHRONIZACJA WAHAŃ CYKLICZNYCH MIĘDZY
KRAJAMI
III.1. Produkt krajowy brutto
III.1.1. Wahania cykliczne PKB w strefie euro
Zmienną referencyjną do oceny synchronizacji wahań cyklicznych PKB w krajach
UE jest składnik cykliczny PKB dla strefy euro jako całości. W wahaniach czynnika
cyklicznego PKB dla strefy euro (EA17) w okresie 1995-2011 wyróŜniono dwa pełne
cykle. Licząc odległości między dolnymi punktami zwrotnymi T-P-T pierwszy z nich
trwał 27 kwartałów (prawie 4 lata), od VI kwartału 1996 roku do III kwartału 2003,
drugi zaś 24 kwartały (6 lat), od III kwartału 2003 do IV kwartału 2009. Dla odległości
miedzy górnymi punktami zwrotnymi (P-T-P) w przebiegu czynnika cyklicznego PKB
moŜna wyróŜnić jeden cykl, trwający od III kwartału 2000 roku I kwartału 2008 roku.
Czas trwania tego cyklu wyniósł 30 kwartałów (7,5 roku). Odmienny był takŜe czas
trwania poszczególnych faz. Fazy wzrostowe w były dłuŜsze niŜ spadkowe. Pierwsza
faza wzrostowa trwała 15 kwartałów (3,75 roku), druga 18 kwartałów (4,5 roku), dając
średnią 16,5 kwartału (ponad 4 lata). Czas trwania faz spadkowych był krótszy, ale
takŜe zróŜnicowany. Pierwsza trwała 12 kwartałów (3 lata), druga 6 kwartałów (1,5
roku). Średni czas trwania fazy spadkowej wyniósł zatem 9 kwartałów (powyŜej
dwóch lat). Do III kwartału 2011 nie stwierdzono w przebiegu komponentu
cyklicznego PKB dla strefy euro tendencji spadkowej. Załamanie koniunktury w
pierwszym z wyróŜnionych cykli spowodowane było pęknięciem tzw. bańki
internetowej. Kryzys, jaki po tym nastąpił, miał charakter globalny. Odnotowano go w
większości krajów europejskich oraz USA. Załamanie tendencji wzrostowej w drugim
cyklu, jakie nastąpiło w pierwszym kwartale 2008, jest skutkiem kryzysu na rynkach
finansowych. TakŜe w tym przypadku zmiany miały charakter globalny. Skutków
kryzysu finansowego, jaki rozpoczął się na rynku kredytów mieszkaniowych w USA, a
którego spektakularnym symbolem stał się upadek banku Lehman Brothers,
doświadczyła większość gospodarek świata. Ze względu na skutki w sferze realnej
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moŜna określić go jako światowy kryzys finansowy i gospodarczy. Oczekiwane
obecnie w sferze euro kolejne załamanie koniunktury, spowodowane nadmiernym
zadłuŜeniem finansów publicznych krajów członkowskich strefy euro, w przebiegu
czynnika cyklicznego PKB jeszcze się nie ujawniło.
Zmiany aktywności gospodarczej, mierzone przy pomocy głównych cech
morfologicznych przebiegały odmiennie. RóŜnice będziemy omawiać dla klasyfikacji
cykli T-P-T, w więc odległości między dolnymi punktami zwrotnymi. Największe
odchylenie komponentu cyklicznego PKB od długookresowej tendencji, na poziomie
3,73 punktu procentowego, miało miejsce w szczycie drugiego w wyróŜnionych cykli,
w I kwartale 2008 roku. W szczycie poprzedniego cyklu wartość odchylenia była o
1,2 punktu procentowego niŜsza. Podobne róŜnice dotyczą wartości w dolnych
punktach zwrotnych, wynoszących odpowiednio 1,8 i 2,94 punktu procentowego.
Zatem w drugim cyklu wartości odchylenia komponentu cyklicznego PKB od
długookresowego trendu osiągnęły swe ekstrema. Ze względu na stwierdzone róŜnice
czasu trwania i wartości ekstremalnych odchyleń czynnika cyklicznego od trendu,
największe róŜnice między wyróŜnionymi cyklami sprowadzają się do amplitudy i
intensywności wahań. W ostatnim wyróŜnionym cyklu są one zdecydowanie większe
niŜ w poprzednim. Amplituda wahań komponentu cyklicznego PKB miedzy górnym a
dolnym punktem zwrotnym jest prawie dwukrotnie większa, 7 punktów procentowych
wobec 3,5 pkt. Dla poszczególnych faz wielkości odchyleń czynnika cyklicznego od
trendu takŜe były zróŜnicowane. W fazach wzrostowych wynosiły odpowiednio 1,8 i
3,0 punktu procentowego, w fazach spadkowych 3,6 i 6,7 punktu. Tak więc wzrosty
przebiegały spokojniej od spadków, które były w obu przypadkach bardziej
gwałtowne. W drugim cyklu róŜnica była prawie dwukrotna. Potwierdzają to zmiany
wskaźnika intensywności, pokazujące zachodzące zmiany w jednostce czasu. Ze
względu na róŜnice w czasie trwania poszczególnych faz są one jeszcze większe. I tak
intensywność zmian w fazie wzrostowej wynosiła odpowiednio 0,19 i 0,3 punktu
procentowego. W fazie spadkowej odpowiednie wartości wskaźnika wyniosły 0,30 i
1,10 punktu procentowego. Tak więc zarówno w fazie wzrostowej jak i spadkowej
intensywność zmian była większa podczas ostatniego kryzysu finansowego i
gospodarczego. Wskazuje ona wyraźnie, iŜ spadki wynikały z gwałtownych szoków
zewnętrznych, jakich doznawała sfera realna gospodarki, podczas gdy wzrosty
następowały w wyniku endogenicznych procesów dostosowawczych. Przebieg wahań
czynnika cyklicznego PKB w strefie euro pokazany jest na rysunku III.1.1.
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Rysunek III.1.1. Składnik cykliczny PKB w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

III.1.2. Wahania cykliczne PKB w krajach UE
Wahania czynnika cyklicznego PKB w badanych krajach członkowskich UE
przebiegają podobnie jak w strefie euro a podobieństwo wahań zwiększa się w czasie.
Nie dla wszystkich krajów dysponowaliśmy taką samą ilością obserwacji. Dla 10
krajów szeregi czasowe obejmowały okres od stycznia do października 2011,
obejmując 67 obserwacji. Dla Czech szereg liczy 63 obserwacji, dla Słowacji 59, dla
Grecji dostępny szereg był najkrótszy, liczący 47 obserwacji. Podobną ilość cykli w
przebiegu PKB co dla strefy euro stwierdzono w 3 krajach członkowskich: Hiszpanii,
Francji i na Węgrzech i Słowacji. Po jednym dodatkowym cyklu wyróŜniono w
Czechach, Niemczech, Estonii, na Litwie, Łotwie, Portugalii i na Słowacji. We
Włoszech i w Polsce miały miejsce dwa dodatkowe cykle. Dla Polski pierwszy z
dodatkowych cykli, określany mianem kryzysu rosyjskiego miał miejsce w latach
1997-1998, drugi tzw. boom akcesyjny w latach 2002 - 2004 r. O ile boom akcesyjny
wystąpił tylko w Polsce, to załamanie koniunktury w wyniku kryzysu rosyjskiego,
miało miejsce w tych krajach, w których wyróŜniono dodatkowy cykl, poza Portugalią.
NaleŜy podkreślić, iŜ takŜe w wahaniach czynnika cyklicznego PKB dla strefy euro w
latach 1997-1998 miało miejsce odchylenie od trendu, które jednak przez formalną
procedurę Bry- Boschan, zastosowaną do lokalizacji punktów zwrotnych, nie zostało
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zakwalifikowane jako odrębny cykl. MoŜna zatem powiedzieć, iŜ reakcja na kryzys
rosyjski miała miejsce w większości krajów UE i w strefie euro, chociaŜ skutki tego
kryzysu były w poszczególnych krajach róŜne. Przebieg wahań komponentu
cyklicznego PKB w krajach UE na tle strefy euro pokazany jest na rysunkach
III.1.2-14.
Rosnącą w czasie synchronizację wahań komponentu cyklicznego PKB
potwierdzają wartości głównych cech morfologicznych. W przypadku lokalizacji
punktów zwrotnych największy rozrzut miał miejsce w przypadku dna pierwszego z
wyróŜnionych cykli. Tylko w Niemczech, we Włoszech i na Łotwie wystąpił on w
tym samym czasie co w strefie euro, a więc w IV kwartale 1996 r. Największe
wyprzedzenie miało miejsce na Litwie, gdzie wyniosło 11 kwartałów, w Czechach i w
Polsce wyprzedzenie wyniosło 9 kwartałów, we Francji jeden kwartał. Z opóźnieniem
4 kwartałów punkt ten zlokalizowano w Portugalii, 3 kwartałów w Estonii, na
Węgrzech opóźnienie wyniosło dwa kwartały. W przypadku ostatniego dolnego
punktu zwrotnego róŜnice w lokalizacji nie przekraczały jednego kwartału, a pełna
zgodność w czasie dotyczyła siedmiu krajów. Podobne róŜnice dotyczyły lokalizacji
górnych punktów zwrotnych. Pierwszy górny punkt zwrotny w tym samym czasie co
w strefie euro zlokalizowano w 4 krajach europejskich. Największe opóźnienie, o 11
kwartałów miało miejsce na Łotwie, z opóźnieniem 9 miesięcy punkt ten
zlokalizowano na Węgrzech, 7 kwartałów na Słowacji. W Polsce opóźnienie wyniosło
dwa kwartały, a w pozostałych krajach miało miejsce wyprzedzenie bądź opóźnienie o
jeden kwartał. W przypadku ostatniego górnego punktu zwrotnego zgodność w czasie
miała miejsce w 8 krajach, dla pozostałych róŜnice nie przekraczały jednego kwartału.
Widoczne jest zróŜnicowanie wielkości odchyleń komponentu cyklicznego od
trendu w punktach zwrotnych. Zarówno wartości maksymalne jak minimalne dla
małych nowych krajów członkowskich: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy i Słowacji są
odpowiednio większe/mniejsze niŜ w strefie euro. Największe róŜnice stwierdzono dla
krajów bałtyckich. W ostatnim górnym punkcie zwrotnym są one ponad 6 punktów
procentowych większe niŜ dla strefy euro, dla ostatniego dolnego punktu róŜnice
przekraczają siedem punktów. Dla starych krajów członkowskich róŜnica nie
przekracza jednego punktu procentowego. Wejście do strefy euro dla tych krajów
oznaczało zatem przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, określane mianem
doganiania, jednak efekt ten został zahamowany przez kryzys finansowy. Spadki na
skutek kryzysu były takŜe większe niŜ dla strefy euro i pozostałych jej członków. W
Polsce efekt doganiania ujawnił się w postaci dodatkowego cyklu, określanego
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mianem boomu akcesyjnego. O postępującej synchronizacji wahań PKB świadczy
fakt, iŜ dla wszystkich krajów wartości ekstremalne wystąpiły w ostatnim cyklu.
Mniejsze podobieństwa stwierdzono w czasie trwania poszczególnych faz. Wynika
to zarówno z róŜnic w lokalizacji punktów zwrotnych, jak i dodatkowych cykli, jakie
miały miejsce w siedmiu krajach. TakŜe w tym przypadku róŜnice malały z czasem.
Najbardziej zbliŜony jest czas trwania ostatniej fazy spadkowej. To zróŜnicowanie
oddają róŜne wartości średniego czasu trwania fazy wzrostowej w badanych krajach.
W strefie euro wyniosła ona 16, 5 kwartału (około 4 lat). W Ŝadnym kraju
członkowskim średnia nie osiągnęła tej długości. Najbardziej zbliŜone do strefy euro
były średnie czasy trwania fazy wzrostowej we Francji, Hiszpanii, Portugalii i na
Węgrzech. Najkrótsze, poniŜej 10 kwartałów, a więc 2,5 roku średnie czasy trwania
faz wzrostowych odnotowano w Niemczech, Estonii, Włoszech, na Litwie, Łotwie i w
Polsce. Podobnie wygląda zróŜnicowanie średniego czasu trwania fazy spadkowej. Dla
strefy euro wyniosło ono 9 kwartałów (2,25 roku). NajwyŜsze wartości średnia
przyjęła dla Czech, Hiszpanii, Łotwy i Węgier. Krótsze średnie czasy trwania faz
spadkowych miały miejsce w pięciu krajach: Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii i
Słowacji. ZróŜnicowanie wartości ekstremalnych i czasu trwania poszczególnych faz
powoduje takŜe róŜnice w intensywności zachodzących zmian. We wszystkich krajach
zmiany przebiegały z większą intensywnością w fazach spadkowych. NajwyŜsze
wartości wskaźniki intensywności przyjęły dla Słowacji, Węgier i krajów bałtyckich.
Szczegółowe informacje o lokalizacji punktów zwrotnych, czasie trwania
poszczególnych faz, wartościach ekstremalnych i intensywności zmian zawarte są w
tabelach III.1.1 i III.1.2.
Wysoką synchronizację wahań cyklicznych potwierdzają wartości wskaźników
korelacji i koherencji. NajwyŜszą wartość, 0,95 punktu wskaźniki korelacji
jednoczesnych i krzyŜowych przyjęły dla Niemiec, Francji, Włoch. Tym samym
widoczne staje się, iŜ gospodarki krajów starej Unii reagują w sposób najbardziej
zbliŜony. Ale takŜe dla nowych krajów członkowskich wartości wskaźników korelacji
są wysokie. Dla Hiszpanii wskaźnik jest tylko o 0,01 punktu niŜszy niŜ dla Niemiec i
wynosi 0,94 pkt. NajniŜsze wartości wskaźniki korelacji przyjmują dla Polski: 0,75
pkt., Słowacji: 0,78, i Grecji ),79 pkt. Dla pozostałych krajów wartości wskaźników
korelacji są wyŜsze od 0.8 pkt. O duŜym stopniu synchronizacji wahań świadczą
wartości wskaźników koherencji. Dla Niemiec, Estonii, Francji i Włoch są one wyŜsze
od 0,9 pkt. Najmniejszą wartość świadcząca o braku dopasowania w wahaniach
czynnika cyklicznego, na poziomie 0,18 pkt. wskaźnik przyjął dla Grecji. Szczegółowe
informacje o wartościach wskaźników korelacji i konkordancji zawarte są w tabeli
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III.1.3. Zmiany wartości wskaźników korelacji rekursywnych, dostępne na stronie
www.sg.waw.pl/irg/wahania-cykliczne/ potwierdzają rosnąca korelację wahań
komponentu cyklicznego PKB w sferze euro z większością badanych krajów
członkowskich. Wyjątkiem jest Hiszpania.
Przeprowadzana analiza wykazuje rosnącą synchronizację wahań cyklicznych PKB
w krajach członkowskich UE. Pozostaje jednak do zbadania, na ile proces ten wynika z
zacieśniania powiązań gospodarczych miedzy krajami członkowskimi i wynikającymi
z tego zmianami w strukturze tych gospodarek, na ile zaś z globalnego charakteru
szoków, które miały miejsce w badanym okresie, a których skutki objęły wszystkie
gospodarki świata. Więcej na ten temat będzie moŜna powiedzieć po kolejnym cyklu,
jeśli jego przyczyną będą deficyty fiskalne krajów strefy euro. Tymczasem w
większości badanych krajów obecnie utrzymuje się tendencja wzrostowa. Tylko w
Czechach, Estonii i Polsce widoczne są oznaki spowolnienia. W Portugalii PKB
osiągnęło górny punkt zwrotny w kolejnym cyklu i obecnie jest w fazie spadkowej
trzeciego cyklu. Jeszcze inna jest sytuacja w Grecji, w której ciągle trwa faza
spadkowa drugiego z wyróŜnionych cykli. MoŜna zatem stwierdzić, iŜ kolejny kryzys,
oczekiwany w strefie euro, w przebiegu PKB jeszcze się nie ujawnił.

Rysunek III.1.2. Składnik cykliczny PKB w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny PKB w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny PKB w strefie euro ogółem. Linie zostały
tak nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek III.1.3. Składnik cykliczny PKB w Niemczech

Rysunek III.1.4. Składnik cykliczny PKB w Estonii
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Rysunek III.1.5. Składnik cykliczny PKB w Hiszpanii

Rysunek III.1.6. Składnik cykliczny PKB we Francji
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Rysunek III.1.7. Składnik cykliczny PKB w Grecji

Rysunek III.1.8. Składnik cykliczny PKB na Węgrzech
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Rysunek III.1.9. Składnik cykliczny PKB we Włoszech

Rysunek III.1.10. Składnik cykliczny PKB na Litwie
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Rysunek III.1.11. Składnik cykliczny PKB na Łotwie

Rysunek III.1.12. Składnik cykliczny PKB w Polsce
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Rysunek III.1.13. Składnik cykliczny PKB w Portugalii

Rysunki III.1.14. Składnik cykliczny PKB na Słowacji
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III.2. Nastroje gospodarcze
III.2.1. Wahania cykliczne wskaźnika nastrojów gospodarczych w strefie euro
Wśród zmiennych jakościowych odpowiednikiem syntetycznej zmiennej
ilościowej, jaką jest PKB, jest wskaźnik nastrojów gospodarczych, ESI (economic
sentiment indicator), określany takŜe mianem barometru koniunktury. Zgodnie z
zaleceniami UE wskaźnik jest liczony jako zmienna syntetyczna, składająca się z 15
komponentów, uwzględnionych we wskaźnikach koniunktury w pięciu branŜach:
przemyśle przetwórczym, usługach, budownictwie, handlu oraz gospodarstwach
domowych. Są one wliczane do wskaźnika nastrojów gospodarczych z następującymi
wagami: przemysł 40 %, usługi 30%, gospodarstwa domowe 20%, budownictwo 5%,
1
handel 5% .
Analiza wahań komponentu cyklicznego wskaźnika nastrojów gospodarczych dla
strefy euro wskazuje na nieco inny przebieg tych wahań, niŜ miało to miejsce w
przypadku PKB. Mimo to wahania komponentu cyklicznego ESI są dość dobrze
skorelowane z wahaniami komponentu cyklicznego PKB. Wartość współczynnika
korelacji jednoczesnej jest dość wysoka, wynosi 0,59 punktów, maksymalna wartość
współczynnika korelacji krzyŜowych dla wyprzedzenia o 2 kwartały jest wyŜsza,
wynosi 0,81 pkt. Na róŜnice w przebiegu wahań wskazuje niŜsza wartość wskaźnika
koherencji, 0,48 pkt., zaś przesunięcie fazowe wskazuje na wyprzedzenie o 2 kwartały.
W przebiegu wskaźnika wyróŜniono cztery pełne cykle. Licząc odległości
pomiędzy dolnymi punktami zwrotnymi T-P-T czas ich trwania wynosił odpowiednio:
pierwszy od 06.1996 do 05.1999, a więc 36 miesięcy (3 lata), drugi od 05.1999 do
02.2003, czyli 45 miesięcy (3,75 roku), trzeci od 02.2003 do 06.2005, czyli 28
miesięcy (2,3 roku), czwarty zaś od 06.2005 do 03.2009 roku, co daje 45 miesięcy
(3,75 roku). Średni czas trwania cyklu wyniósł 37,5 miesięcy (ponad 3 lata). Licząc
odległości między górnymi punktami zwrotnymi (P-T-P) czas trwania poszczególnych
cykli wyniósł odpowiednio: dla pierwszego cyklu, od 05.1998 do 07. 2000, czyli 27
miesięcy (2,25 roku), od 07. 2000 do 08.2004, 49 miesięcy (4lata i 1 miesiąc), od 08.
2004 do 07.2007, 35 miesięcy (2,9 roku), od 07.2007 do 11.2011, 40 miesięcy (3,3
roku), dając średnią 36,75 miesiąca (ponad 3 lata). Tylko w drugim z wyróŜnionych
cykli faza spadkowa trwała dłuŜej niŜ wzrostowa. W pozostałych czas trwania faz
wzrostowych był dłuŜszy niŜ spadkowych. Średni czas trwania faz wzrostowych
1

Więcej informacji na temat zharmonizowanych zasad liczenia wskaźników koniunktury w:
The joint ….
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wyniósł 20 miesięcy, faz spadkowych 18,25 miesięcy. Uzyskane wyniki wskazują na
większą zmienność wskaźnika nastrojów ekonomicznych. Wynika ona nie tylko z
większej częstotliwości obserwacji (dla ESI jest ona miesięczna, dla PKD kwartalna)
ale przede wszystkim z natury tej zmiennej. Jak kaŜda zmienna jakościowa, wskaźnik
nastrojów ekonomicznych jest bardziej wraŜliwy na zmiany, zachodzące w systemie
gospodarczym, rejestrując zmiany opinii bezpośrednich uczestników działalności
gospodarczej. Przebieg wahań komponentu cyklicznego tego wskaźnika wskazuje, Ŝe
zareagowali oni nie tylko na pęknięcie bańki internetowej i kryzys finansowy, ale takŜe
na kryzys rosyjski i dołączanie nowych krajów członkowskich do UE w latach
2004-2005. Inna zmiana w porównaniu z PKB to fakt, iŜ wartości ESI spadają od
listopada 2011 roku. Tak więc kolejny kryzys, wynikający z deficytu finansów
publicznych niektórych państw członkowskich strefy euro, w przebiegu tej zmiennej
ujawnił się z całą wyrazistością. Przebieg wahań komponentu cyklicznego wskaźnika
nastrojów gospodarczych pokazany jest na rysunku III.2.1.

Rysunek III.2.1. Składnik cykliczny ESI w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Większość punktów zwrotnych wskaźnika nastrojów ekonomicznych była
zlokalizowana wcześniej niŜ PKB. W ostatnim cyklu pogorszenie nastrojów w strefie
euro rozpoczęło się z półrocznym wyprzedzeniem w stosunku do zmian PKB,
podobnie ich poprawa. Wyrazem większej wraŜliwości ESI na zmiany warunków
prowadzenia działalności gospodarczej jest teŜ duŜy zakres wahań komponentu
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cyklicznego wskaźnika. Amplitudy odchyleń wskaźnika od jego komponentu
cyklicznego w punktach zwrotnych są wysokie. Największą amplitudę wahań, z
poziomu +11,99 punktu procentowego do -22,38, a więc 34,38 pkt. procentowych
odnotowano podczas ostatniego kryzysu finansowego i ekonomicznego. W
poprzednich cyklach amplituda była mniejsza, wynosząc odpowiednio 7, 26, 21,42 i
2,68 pkt. Tak więc najsilniejsze reakcje podmiotów gospodarczych, mierzone
zakresem wahań wskaźnika, miały miejsce podczas kryzysu internetowego i
finansowego. Maksymalne odchylenie czynnika cyklicznego od trendu w fazie
wzrostowej, +12,39 pkt. procentowego, miało miejsce w czasie kryzysu internetowego.
W fazie spadkowej było to -22,38 pkt. podczas ostatniego kryzysu finansowego i
ekonomicznego. Głębokie odchylenia od trendu, w połączeniu z krótszym czasem
trwania poszczególnych faz prowadzą do większej intensywności zmian wskaźnika
nastrojów ekonomicznych. Największą intensywność zmian dla fazy wzrostowej
odnotowano po zakończeniu kryzysu finansowego. Wyniosła ona 1,44 punkty
procentowe. Dla fazy spadkowej największą intensywność, -1,71 punktów
procentowych, odnotowano w czasie ostatniego kryzysu finansowego i
ekonomicznego. Średnia intensywność zmian w fazie wzrostowej wyniosła 0.85
punktów procentowych, w fazie spadkowej 0,82 punktów. Szczegółowe informacje na
temat lokalizacji punktów zwrotnych, czasu trwania poszczególnych faz, wartości
ekstremalnych i intensywności zmian wskaźnika nastrojów ekonomicznych zawierają
tabele III.2.1. i III.2.2.

III.2.2. Wahania cykliczne wskaźnika nastrojów gospodarczych w krajach UE
TakŜe w przypadku tej zmiennej nie dla wszystkich krajów dysponujemy szeregami
takiej samej długości. Dla 11 krajów szeregi zawierają 202 obserwacje, krótsze
szeregi są dostępne dla Węgier (190 obserwacji) i Polski (158). Wahania komponentu
cyklicznego wskaźnika nastrojów gospodarczych są takŜe dobrze zsynchronizowane.
W sześciu krajach odnotowano taką samą liczbę cykli jak w strefie euro: Niemczech,
Francji, Grecji, na Węgrzech, w Polsce i Portugalii. Dwa dodatkowe cykle miały
miejsce na Słowacji, o dwa cykle mniej niŜ w strefie euro miały miejsce w Czechach, o
jeden mniej w Hiszpanii, Estonii, we Włoszech, na Litwie i Łotwie.
Najmniejsze róŜnice w lokalizacji punktów zwrotnych miało miejsce podczas
kryzysu internetowego. RóŜnice w wyprzedzeniach czy opóźnieniach w lokalizacji
górnego punktu zwrotnego dla większości krajów nie przekraczały jednego miesiąca.
Najwcześniej, z wyprzedzeniem czterech miesięcy, odnotowano go na Łotwie, dwa
miesiące wcześniej na Węgrzech. Tylko w Polsce opóźnienie w lokalizacji tego punktu
wyniosło 3 miesiące. W czasie ostatniego kryzysu finansowego róŜnice w lokalizacji
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punktów zwrotnych były większe. Dla górnego punktu zwrotnego wahały się od -15
do +5 miesięcy. Najwcześniej, z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem, punkt ten
zlokalizowano w Czechach, miesiąc później w Portugalii, dla Grecji i Litwy
wyprzedzenie wyniosło 3 miesiące, dla Polski dwa. Największe opóźnienie w
lokalizacji tego punktu miało miejsce na Węgrzech, gdzie wyniosło 15 miesięcy, we
Włoszech 11 miesięcy, w Estonii 10. Najmniejsze opóźnienie, o 1 miesiąc,
odnotowano w Hiszpanii. Dolny punkt zwrotny tego cyklu tylko w Estonii i we
Włoszech miał miejsce w tym samym czasie co w strefie euro. Dla pozostałych krajów
zarówno wyprzedzenia jak i opóźnienia nie przekraczały 2 miesięcy. Ostatni górny
punkt zwrotny w przebiegu ESI najwcześniej zlokalizowano na Litwie, Łotwie i w
Niemczech. Największe opóźnienie miało miejsce w krajach, w których pojawiły się
największe problemy z zadłuŜeniem sektora finansów publicznych: Grecji i Portugali
oraz w Hiszpanii. W wahaniach ESI dla większości krajów średnia długość trwania
poszczególnych cykli była zróŜnicowana ze względu na ich ilość. NajdłuŜszy czas
trwania, liczony zarówno jako odległość między górnymi jak i dolnymi punktami
zwrotnymi, pond 60 miesięcy (5 lat), miały cykle w Czechach, a więc kraju w którym
zlokalizowano najmniejszą ilość cykli (dwa). Odpowiednio najkrótszy czas trwania
cykli, nieco ponad 27 miesięcy (2,25 roku), odnotowano na Słowacji, a więc w kraju,
w którym liczba cykli była największa. Dla większości krajów, podobnie jak dla strefy
euro, średni czas trwania faz wzrostowych był dłuŜszy niŜ spadkowych. NajwyŜszą
wartość średniego czasu trwania fazy wzrostowej odnotowano w krajach bałtyckich.
NajniŜszą wartość średniej dla fazy spadkowej odnotowano dla Słowacji i Polski.
Amplitudy wahań komponentu cyklicznego wskaźnika wahały się w przedziale
9,57-16,93 pkt. NajniŜszą wartość w górnym punkcie zwrotnym wskaźnik przyjął dla
Hiszpanii, najwyŜszą dla Grecji. Dla starych krajów członkowskich, Niemiec, Francji,
Włoch wartość ta była zbliŜona do poziomu, jaki wartość maksymalna przyjęła do
strefy euro. Wartości minimalne zmieniały się w przedziale od -15,64 do -24,83 pkt.
NajwyŜszą wartość odnotowano we Włoszech, najwyŜszą w Słowacji. Dla większości
krajów wartości minimalne wystąpiły w dolnym punkcie zwrotnym ostatniego kryzysu
finansowego i ekonomicznego. Większa intensywność zmian miała miejsce w fazach
wzrostowych. NajwyŜsze wartości wskaźnik intensywności przyjął dla nowych
krajów członkowskich Unii: Węgier (1,28 pkt.), Czech (1,18 pkt.), najniŜsze takŜe dla
krajów z tej grupy: Łotwy (0,57 pkt.), Hiszpanii (0,57 pkt.), Polski (0,67 pkt.) i Litwy
(0,70 pkt.). W fazie spadkowej zróŜnicowanie wartości wskaźnika było mniejsze.
NajniŜszą wartość, 1,13 pkt., wskaźnik intensywności przyjął dla Czech, najniŜsze dla
Hiszpanii (0,60 pkt.), Łotwy (0.66 pkt.) i Niemiec (0,68 pkt.). Największe amplitudy
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wahań czynnika cyklicznego oraz największa intensywność zmian w większości
krajów odnotowano w czasie ostatniego kryzysu finansowego i ekonomicznego.
Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji punktów zwrotnych, czasu trwania
poszczególnych faz, wartości ekstremalnych oraz intensywności zmian wskaźnika
nastrojów ekonomicznych w badanych krajach zawarte są w tabelach III.2.1. i III.2.2.
Przebieg wahań czynnika cyklicznego ESI w krajach członkowskich UE na tle strefy
euro pokazane są na rysunkach III.2.2-14.
Wysoką synchronizację wahań komponentu cyklicznego wskaźnika nastrojów
ekonomicznych potwierdzają wskaźniki korelacji i koherencji. Maksymalne wartości
wskaźników korelacji jednoczesnych i krzyŜowych dla wszystkich krajów
przekraczają wartość 0,6 punktu. NajwyŜszą wartości, 0,97 pkt. wskaźnik przyjął dla
Niemiec i Francji. Dla Polski wartość wskaźnika wyniosła 0.93 pkt. NajniŜsze
wartości, poniŜej 0.7 pkt., wskaźnik przyjął dla Czech, Estonii, Grecji, Węgier i
Słowacji. Wskaźniki koherencji, informujące o dopasowaniu przebiegu ESI w
poszczególnych krajach członkowskich ze strefą euro przyjmują wartości w przedziale
0,35 – 0,94 pkt. Zakres ich wartości jest więc większy niŜ w przypadku korelacji
krzyŜowych. NajwyŜsze wartości, powyŜej 0,9 pkt., wskaźnik przyjął dla Niemiec i
Francji. Dla Polski wartość wskaźnika równieŜ jest wysoka, wynosi 0,87 pkt.
NajniŜsze wartości, wskazujące na mniejsze dopasowanie przebiegu zmian ESI
stwierdzono dla Czech, Grecji, Estonii, Słowacji i Węgier. Tak więc wskaźniki
koherencji potwierdzają zróŜnicowanie stopnia synchronizacji wahań komponentu
cyklicznego ESI, wskazane przez wskaźniki korelacji krzyŜowych. TakŜe zmiany
wartości
wskaźników
korelacji
rekursywnych,
dostępne
na
stronie
www.sgh.waw.pl/irg/wahania-cykliczne/, wskazują na rosnąca synchronizację wahań
czynnika cyklicznego ESI w poszczególnych krajach ze strefą euro. Szczegółowe
wartości wskaźników korelacji i koherencji zawarte są w tabeli III.2.3.
Przeprowadzona analiza wykazuje, iŜ nastroje gospodarcze zmieniały się ze
znacznym wyprzedzeniem w stosunku do zmian PKB, potwierdzając wyprzedzający
charakter zmiennych jakościowych. Cechy morfologiczne zmian nastrojów były
bardziej zróŜnicowane niŜ miało to miejsce w przypadku PKB, zarówno w odniesieniu
do lokalizacji punktów zwrotnych, czasu trwania fazy spadkowej, głębokości i
intensywności spadków gospodarce. Wynika to głównie z większej ilości cykli,
stwierdzonych w wahaniach komponentu cyklicznego tej zmiennej .

41

Rysunek III.2.2. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny ESI w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny ESI w strefie euro ogółem. Linie zostały tak
nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Rysunek III.2.3. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Niemczech
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Rysunek III.2.4. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Estonii

Rysunek III.2.5. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Hiszpanii
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Rysunek III.2.6. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Francji

Rysunek III.2.7. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Grecji
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Rysunek III.2.8. Składnik cykliczny wskaźnika ESI na Węgrzech

Rysunek III.2.9. Składnik cykliczny wskaźnika ESI we Włoszech
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Rysunek III.2.10. Składnik cykliczny wskaźnika ESI na Litwie

Rysunek III.2.11. Składnik cykliczny wskaźnika ESI na Łotwie
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Rysunek III.2.12. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Polsce

Rysunek III.2.13. Składnik cykliczny wskaźnika ESI w Portugalii
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Rysunek III.2.14. Składnik cykliczny wskaźnika ESI na Słowacji
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III.3. SpoŜycie gospodarstw domowych
III.3.1. Wahania cykliczne konsumpcji prywatnej w strefie euro
Wahania czynnika cyklicznego konsumpcji gospodarstw domowych w strefie euro
(EA17) są silnie skorelowane z komponentem cyklicznym PKB, współczynnik
korelacji jednoczesnej wynosi 0,89 i jest maksymalny dla rozkładu wyprzedzeń
i opóźnień. Współczynnik koherencji wyniósł 0,82, a przesunięcie fazowe 0
kwartałów. W przypadku konsumpcji w okresie 1995 – 2011 podobnie jak dla PKB
wyróŜniono dwa pełne cykle. Segmentacja faz cyklu jest zbliŜona do tej
zidentyfikowanej dla PKB. Pierwszy cykl (T-P-T) podobnie jak w przypadku PKB
trwał 27 kwartałów (tj. prawie 7 lat), od II kwartału 1997 roku do I kwartału 2004
roku, jakkolwiek dolne punkty zwrotne w tym cyklu były opóźnione o 2 kwartały, a
górny punkt zwrotny (w II kwartale 2002 r.) wyprzedzał o 1 kwartał zmiany PKB.
Drugi cykl w ujęciu T-P-T był krótszy, trwał 22 kwartały, tj. 5,5 roku (wobec PKB – 6
lat). Trwał do III kw. 2009, identycznie jak w przypadku PKB. W drugim cyklu górny
punkt zwrotny wystąpił w IV kwartale 2007 i wyprzedzał o 1 kwartał PKB. Ponadto w
przebiegu wahań komponentu cyklicznego konsumpcji zidentyfikowano dodatkowy,
górny punkt zwrotny na końcu próby (tj. w III kwartale 2010 r.), który oznacza, Ŝe faza
przyspieszenia po globalnym kryzysie finansowym się juŜ zakończyła, co moŜe
oznaczać ujawnienie się negatywnych konsekwencji kryzysu zadłuŜeniowego w strefie
euro. Jakkolwiek naleŜy mieć na uwadze, Ŝe jest to koniec szeregu czasowego i w
przypadku wydłuŜenia szeregu o kolejne obserwacje lokalizacja tego punktu
zwrotnego moŜe ulec zmianie. W ujęciu P-T-P, długość cykli wynosiła odpowiednio
30 kwartałów (7,5 lat) i 11 kwartałów (tj. ok. 3 lata). Podobnie jak dla PKB
obserwujemy więc skracanie się długości trwania cykli wzrostowych w przebiegu
konsumpcji w strefie euro, od 6-7 lat do 3-4 lat. Skracaniu ulegają równieŜ
poszczególne fazy. Fazy wzrostowe trwały odpowiednio 12, 15 i 4 kwartały. Fazy
spadkowe 15 i 7 kwartałów. Analiza chronologii czasowej wahań konsumpcji
względem PKB ukazuje niejednoznaczne wyniki. Analiza korelacji i koherencji
wskazuje na równoczesnych charakter konsumpcji, z kolei analiza chronologii
punktów zwrotnych pozwala stwierdzić, Ŝe konsumpcja z wyprzedzeniem sygnalizuje
fazy spadkowe komponentu cyklicznego PKB, ale z opóźnieniem fazy wzrostowe.
Analiza wartości maksymalnych i amplitud komponentu cyklicznego konsumpcji
(jako odchyleń od trendu) potwierdziła prawidłowość, zgodnie z którą reakcje
konsumpcji na szoki są znacznie mniejsze niŜ PKB, co jest związane z hipotezą
wygładzania konsumpcji. Największe odchylenie komponentu cyklicznego
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konsumpcji od długookresowej tendencji, na poziomie 1,8 punktu procentowego,
miało miejsce w szczycie drugiego w wyróŜnionych cykli, tj. IV kwartale 2007 r.
(w przypadku PKB było to ok. 4 pp.), w szczycie poprzedniego cyklu było to ok.
1,2 pp. (PKB: 1,8 pp.). W przypadku dolnych punktów zwrotnych maksymalne
odchylenia wynosiły odpowiednio -1,0 pp. (PKB -0,1 pp.), -1,2 pp. (PKB: -1,8 pp.),
-0,8 pp. (-3,0 pp.). W konsekwencji amplitudy poszczególnych faz były znacznie
mniejsze niŜ w przypadku PKB. W ujęciu średnim amplituda fazy wzrostowej dla
konsumpcji wynosiła ok. 1,9 pp. (wobec 4,2 pp. dla PKB), dla fazy spadkowej -2,5 pp.
(wobec -5,1 pp.) dla PKB.

Rysunek III.3.1. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Co jest równieŜ istotne amplitudy poszczególnych faz dla konsumpcji były
relatywnie stabilne, w porównaniu do PKB gdzie uległy one znacznemu zwiększeniu
w trakcie ostatniego kryzysu. W przypadku konsumpcji w trakcie kryzysu z lat
2000-2004 komponent cykliczny zmniejszył się o ok. 2,4 pp., podobnie jak w fazie
spadkowej globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009 (-2,6 pp.). Jednak ta druga
faza spadkowa była znacznie, krótsza i w konsekwencji charakteryzowała się ponad
dwukrotnie większą intensywnością, tj. -0,37 pp. (wobec -0,16 pp.). W przypadku fazy
wzrostowej komponentu cyklicznego amplituda w latach 1997-2000 wynosiła ok.
2,2 pp., a w fazie wzrostowej przed kryzysem finansowym ok. 3 pp. Ostatnia, krótka
faza wzrostowa to ok. 0,5 pp. Dla faz wzrostowych intensywności wynosiły
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odpowiednio, 0,18 pp., 0,2 pp. i 0,14 pp., wobec czego były bardziej stabilne. W ujęciu
średnim intensywność zmian była większa w fazie spadkowej.

III.3.2. Wahania cykliczne konsumpcji prywatnej w krajach UE
Wahania czynnika cyklicznego konsumpcji w badanych krajach członkowskich UE
w analizowanym okresie były zróŜnicowane. Dotyczy to w szczególności nowych
krajów członkowskich. Zgodnie z oczekiwaniami bardzo wysokie współczynniki
korelacji jednoczesnej uzyskano dla największych krajów strefy euro Niemiec, Francji
i Włoch, odpowiednio: 0,74, 0,86 i 0,83, jakkolwiek najwyŜszy zanotowano dla
Hiszpanii, tj. 0,94, dla Portugali wyniósł on 0,81 a dla Grecji 0,5. Jednak w przypadku
Grecji współczynnik korelacji krzyŜowej przy opóźnieniu o 5 kwartałów wyniósł
2
0,81 . W analizie korelacyjnej opóźnienie uzyskano równieŜ dla Niemiec (2 kwartały
przy współczynniku korelacji 0,83). W przypadku pozostałych, starych krajów
członkowskich analiza korelacyjna wskazywała na wyprzedzenia od -2 kwartałów lub
równoczesny charakter zmian konsumpcji. Dla nowych krajów członkowskich
współczynniki korelacji jednoczesnych wahają się od 0,05 dla Czech do 0,67 dla
Litwy, a korelacje krzyŜowe od 0,29 do 0,67, wskazując w większości przypadków
raczej na opóźnionych charakter zmian. W przypadku Polski współczynnik korelacji
wyniósł ok. 0,42 przy opóźnieniu o 4 kwartały (współczynnik korelacji jednoczesnej
0,41). W krajach Bałtyckich współczynniki korelacji są wyŜsze. W przypadku krajów
NMS7 widoczna jest trwała tendencja wzrostowa rekursywnych współczynników
korelacji, szczególnie po 2004 r. Po koniec próby rekursywne współczynniki korelacji
dla nowych krajów przekraczają 0,7, a dla niektórych przekraczają nawet 0,8.
Segmentacja faz wahań cyklicznych w starych krajach członkowskich jest zbliŜona
do strefy euro jako całości, przy czym we Włoszech i Grecji nie zidentyfikowano
górnego punktu zwrotnego na końcu analizowanej próby. W przypadku Niemiec z
kolei zlokalizowano dodatkowy górny punkt zwrotny na początku próby, jakkolwiek
naleŜy pamiętać o wraŜliwości wyników na końcach szeregów czasowych. W
rezultacie uzyskano podobne długości trwania cykli wzrostowych, średnio w okresie
1995-2011 (T-P-T) dla starych krajów członkowskich, z wyjątkiem Grecji i Portugali
długość cyklu wynosiła ok. 22,5-24,5 miesiąca, tj. ok. 6 lat. W Grecji i Portugalii było
to ok. 27 miesięcy, czyli ok. 7 lat. W tych dwóch krajach równieŜ występowały
największe rozbieŜności w chronologii punktów zwrotnych, od +6 do -7 kwartałów
(średnio w cyklu dla Grecji to +3 kwartały, a dla Portugalii ok. -2 kwartały, jednak co

2

Przy czym naleŜy mieć na uwadze, Ŝe szereg czasowy dla Grecji nie obejmuje lat 1995-1999.

53

jest zaskakujące równieŜ w Niemczech średnio w górnych i dolnych punktach
zwrotnych mieliśmy do czynienia z opóźnieniem o ok. 2 kwartały.
W nowych krajach członkowskich chronologia punktów zwrotnych, a co za tym
idzie równieŜ długość trwania faz i cykli wzrostowych jest mniej podobna do tej
zaobserwowanej dla strefy euro. W Czechach, Polsce i na Słowacji nie wystąpił dolny
punkt zwrotnych w II połowie 2009 r. kończący fazę spadkową komponentu
cyklicznego konsumpcji w związku z globalnym kryzysem finansowym, w
pozostałych krajach NMS7 z kolei nie zaobserwowano górnego punktu zwrotnego na
końcu próby (w EA17 III kwartał 2010). Ponadto na Łotwie faza spadkowa po
kryzysie rosyjskim była na tyle silna, Ŝe nie ujawniło się w tych krajach oŜywienie
związane z „boomem” internetowym. W przypadku Polski wystąpił dodatkowy cykl w
2004 roku związany z akcesją do UE. W przypadku NMS7 mamy więc do czynienia
zarówno z sytuacjami dodatkowych cykli, jak i sytuacjami pominięcia wahań
zidentyfikowanych dla strefy euro jako całości wobec czego miary średnie wyprzedzeń
i opóźnień punktów zwrotnych są trudno interpretowalne.
Ogromne zróŜnicowanie wahań cyklicznych konsumpcji w analizowanych krajach
ukazuje analiza amplitud wahań i maksymalnych odchyleń od trendu. ZróŜnicowanie
zmienności występuje równieŜ w ramach strefy euro. O ile w Niemczech maksymalne
odchylenie od trendu w dolnym punkcie zwrotnym wyniosło ok. 1,06 pp., to w Grecji
było to -4,6 pp., a w Portugali -2,7 pp. Jedynie jeszcze we Włoszech nie przekraczało
2 pp. W przypadku górnych punktów zwrotnych maksymalne odchylenie równieŜ było
bardzo zróŜnicowane, w Niemczech było to +1,3 pp., a w Hiszpanii +4,5 pp. We
Włoszech i Francji nie przekraczało 2 pp. W konsekwencji równieŜ amplitudy
poszczególnych faz były bardzo zróŜnicowane. W przypadku Niemiec w ujęciu
średnim wahania są stosunkowo symetryczne (ok. +/- 1,6 pp.), co jest równieŜ istotne
amplitudy w cyklu w okresie globalnego kryzysu finansowego były niŜsze niŜ w latach
1998-2004. Podobnie jest w przypadku Francji (przy średniej amplitudzie +/- 2,3 pp.).
We Włoszech amplituda fazy wzrostowej była większa niŜ fazy wzrostowej. W
pozostałych starych krajach członkowskich średnia amplituda fazy spadkowej była
większa niŜ fazy wzrostowej, szczególnie w trakcie globalnego kryzysu finansowego.
W Hiszpanii i Grecji było to średnio -5,7-5,8 pp., w Portugalii ok. -4,5 pp. Amplituda
fazy wzrostowej wynosiła odpowiednio 4,0, 5,8 i 4,1 pp.
Jeszcze większe zróŜnicowanie amplitudy i maksymalnych odchyleń od trendu
zaobserwowano dla nowych krajów członkowskich. W przypadku krajów bałtyckich
odchylenia od trendu sięgały nawet kilkunastu punktów procentowych w dolnych
punktach zwrotnych było to od -12,1 do -16,7 pp., a w górnych punktach zwrotnych od
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+12,4 pp. do +18,4 pp. maksymalne odchylenia w tych krajach wystąpiły w trakcie w
cyklu obejmującym globalny kryzys finansowy. W poprzednich cyklach nie
odchylenia nie przekraczały znacząco 5 pp. W krajach grupy wyszehradzkiej
odchylenia od trendu dolnych punktach zwrotnych wynosiły od -1,75 pp. w Czechach
do -3,14 pp. w Słowacji, w górnych punktach zwrotnych od 2,2 pp. w Polsce do
3,9 pp. w Słowacji. Odchylenia były więc mniejsze niŜ w krajach peryferyjnych strefy
euro, jakkolwiek były większe niŜ średnio w strefie euro EA17. W rezultacie w krajach
bałtyckich zanotowano największe średnie amplitudy, sięgające w fazie wzrostowej do
+26 pp. (Łotwa), a w fazie spadkowej -24 pp. (Łotwa). W krajach grupy
wyszechradzkiej było to maksymalnie -5,5 pp. (Słowacja) i +5,7 (Słowacja).
Szczegółowe wartości współczynników zawarte są w tabelach III.3.1, III.3.2, III.3.3.
Przebieg wahań komponentu cyklicznego konsumpcji prywatnej na wykresach III.3.214

Rysunek III.3.2. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny konsumpcji
prywatnej w kraju UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w
strefie euro ogółem. Linie zostały tak nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie
punktów zwrotnych i względne odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości
absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek III.3.3. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w Niemczech

Rysunek III.3.4. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w Estonii
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Rysunek III.3.5. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w Hiszpanii

Rysunek III.3.6. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej we Francji
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Rysunek III.3.7. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w Grecji

Rysunek III.3.8. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej na Węgrzech
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Rysunek III.3.9. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej we Włoszech

Rysunek III.3.10. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej na Litwie

59

Rysunek III.3.11. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej na Łotwie

Rysunek III.3.12. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w Polsce
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Rysunek III.3.13. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej w Portugalii

Rysunek III.3.12. Składnik cykliczny konsumpcji prywatnej na Słowacji
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III.4. Nastroje konsumenckie
III.4.1. Wahania cykliczne nastrojów konsumenckich w strefie euro
Wskaźnik mastrojów konsumenckich/gospodarstw domowych (ang. consumer
sentiment indicator, CSI), który nazywany jest równieŜ wskaźnikiem ufności
konsumenckiej jest obliczany dla wszystkich krajów UE na podstawie
zharmonizowanej metodologii (por. EC DG-ECFIN, 2007) i jest publikowany przez
EUROSTAT. W przypadku Polski wykorzystano wskaźnik koniunktury gospodarstw
domowych obliczany przez IRG SGH równieŜ na podstawie zharmonizowanej
metodologii. Wskaźnik jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech sald tj. sald
odnoszących sie do ocen w zakresie przyszłej sytuacji finansowej, przyszłej sytuacji
gospodarki, przewidywanego bezrobocia (ze znakiem ujemnym) i przewidywanej
skłonności do oszczędzania. W wielu badaniach empirycznych potwierdzono duŜą
uŜytecznośc wskaźnika koniunktury konsumenckiej do wyjaśniania zmian konsumpcji
lub nawet ogólnej sytuacji gospodarczej.
Wahania czynnika cyklicznego wskaźnika nastrojów konsumenckich w strefie euro
(EA17) są pozytywnie skorelowane z komponentem cyklicznym PKB, współczynnik
3
korelacji jednoczesnej wynosi 0,69 , maksymalny współczynnik korelacji krzyŜowej
dla wyprzedzenia o ok. 2 kwartały wynosi 0,89. Współczynnik koherencji wyniósł
0,59, a przesunięcie fazowe wskazuje na ok. 1 kwartalne wyprzedzenie. Wahania
czynnika cyklicznego nastrojów konsumenckich są równieŜ silnie skorelowane z
wahaniami konsumpcji. W przypadku nastrojów konsumenckich w strefie euro w
okresie 1995 – 2011 podobnie jak dla PKB i konsumpcji wyróŜniono dwa pełne cykle.
Segmentacja faz cyklu jest wobec tego zbliŜona do tej zidentyfikowanej dla PKB i
konsumpcji. Pierwszy cykl (T-P-T) podobnie jak w przypadku PKB i konsumpcji trwał
ok. 7 lat (tj. ok. 80 miesięcy), od września 1996 r. do maja 2003 r., wobec czego dolne
punkty zwrotne w tym cyklu wyprzedzały wahania konsumpcji i PKB, a górny punkt
zwrotny był zbliŜony do PKB i opóźniony względem konsumpcji (sierpień 2003 r.).
Drugi cykl w ujęciu T-P-T był krótszy, trwał 69 miesięcy, tj. nieco ponad 5,5 roku
(wobec 6 lat dla PKB i 5,5 roku dla konsumpcji). Cykl ten trwał do lutego 2009 r. W
drugim cyklu górny punkt zwrotny, rozpoczynający fazę spadkową związana z
globalnym kryzysem finansowym wystąpił w lipcu 2007 r. i wyprzedzał, zarówno
konsumpcję, jak i PKB. Podobnie jak w przypadku konsumpcji w przebiegu wahań
komponentu cyklicznego nastrojów konsumenckich zidentyfikowano dodatkowy,
3

Oszacowano po zagregowaniu miesięcznych danych dla nastrojów konsumenckich do
kwartałów jako średnią arytmetyczną.
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górny punkt zwrotny na końcu próby (tj. w październiku 2010 r.). W ujęciu P-T-P,
długość cykli wynosiła odpowiednio 83 miesiące (ok. 7 lat) i 39 miesięcy (tj. ok. 3
lata), czyli bardzo podobnie jak w przypadku konsumpcji. Podobnie jak dla PKB,
konsumpcji obserwujemy skracanie się długości trwania cykli w przebiegu nastrojów
konsumenckich w strefie euro, od 6-7 lat do 3 lat. Skracaniu ulegają równieŜ
poszczególne fazy. Fazy wzrostowe trwały odpowiednio 47, 50 i 20 miesięcy, czyli
skróciły się z ok. 4 lat do nieco ponad 1,5 roku. Fazy spadkowe 33 i 19 miesięcy, czyli
z ok. 3 lat do ok., 1,5 roku. Analiza chronologii czasowej wahań konsumpcji
względem PKB i konsumpcji, wskazuje na wyprzedzający charakter wahań nastrojów
konsumenckich względem PKB i konsumpcji.
Analiza wartości maksymalnych wahań nastrojów konsumenckich ukazuje równieŜ
intensyfikację wahań w drugiej połowie próby, a więc w okresie globalnego kryzysu
finansowego, wówczas wartości ekstremalne wskaźnika nastrojów konsumenckich
odchyliły się od średniej o +11,6 i o -13,2 pp., podczas gdy wcześniej nie przekraczały
10 pp. W konsekwencji zwiększeniu uległy amplitudy faz. Amplituda fazy spadkowej
zwiększyła się z ok. -18,2 pp. do ok. -24,8 pp., czyli średnio wynosiła ok. -21,5 pp.
Intensywność spadków uległa ponad dwukrotnemu zwiększeniu, z ok. 0,6 pp. do ok.
1,3 pp. Fazy wzrostowe wynosiły +17,4 pp., +20,8 pp., +15,7 pp., czyli średnio ok.
18 pp. Intensywności równieŜ się zwieszały, z ok. 0,4 pp. do ok. 0,8 pp.

Rysunek III.4.1. Składnik cykliczny CSI w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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III.4.2. Wahania cykliczne nastrojów konsumenckich w krajach UE
Spośród starych krajów członkowskich najwyŜsze współczynniki korelacji
jednoczesnej dla wahań nastrojów konsumenckich uzyskano dla Francji, Niemiec i
Hiszpanii (odpowiednio 0,95, 0,91 i 0,7). Zaskakująco niski współczynnik korelacji
uzyskano dla Włoch (jedynie 0,4), nieznacznie większy niŜ dla Grecji (0,34) i mniejszy
niŜ dla Portugali (0,54). Podobne wnioski o sile zaleŜności wahań w tych krajach ze
strefą euro jako całością potwierdza równieŜ analiza współczynników koherencji.
Analiza korelacji krzyŜowych wskazuje na wyprzedzający charakter wahań względem
strefy euro z wyjątkiem Niemiec (opóźnienie o ok. 2 miesiące), podobne wnioski
uzyskano na bazie analizy przesunięć fazowych. Dla nowych krajów członkowskich
bardzo wysokie współczynniki korelacji jednoczesnych uzyskano dla Litwy, Łotwy i
Słowacji (odpowiednio 0,79, 0,79 i 0,74). Przy czym w przypadku Litwy i Słowacji
dysponowano krótszymi szeregami czasowymi, wobec czego w analizie zaleŜności w
większym stopniu dominował globalny kryzys finansowy, który w wszystkich krajach
wzmacniał współczynniki korelacji. Dla pozostałych NMS współczynnik korelacji
mieściły się w przedziale 0,1 dla Węgier do 0,37 dla Estonii. Wskazuje to znacznie
większą siłę zaleŜności dla krajów bałtyckich niŜ krajów grupy wyszehradzkiej w
analizowanym okresie. Przy czym analiza rekursywnych współczynników korelacji,
wskazuje na zwiększająca się siłę zaleŜności wahań w NMS z strefą euro,
współczynniki korelacji wraz z czasem zwiększały się, osiągając w końcowej części
próby wielkości powyŜej 0,8 (z wyjątkiem Węgier, gdzie maksymalny współczynnik
korelacji rekursywnej wyniósł ok. 0,4).
Analiza cech morfologicznych faz cykli w poszczególnych krajach w duŜym
stopniu potwierdza wyniki analizy korelacyjnej. ZbliŜone długości faz i cykli uzyskano
dla Francji i Niemiec. Przy podobnej lokalizacji punktów zwrotnych. W przypadku
Hiszpanii zidentyfikowano podobną ilość punktów zwrotnych co w strefie euro, jednak
odmienna była chronologia (wyprzedzenia od 1 do 10 miesięcy) i w konsekwencji
długości faz i cykli (średnia długość cyklu ok. 4-5 lat). W przypadku Polski, Słowacji i
Łotwy zidentyfikowano podobną ilość punktów zwrotnych jednak przy odmiennej
chronologii, dla pozostałych krajów zidentyfikowano znacznie więcej punktów
zwrotnych od 9 do 12 (wobec 6-ciu dla strefy euro) i w konsekwencji zidentyfikowano
znacznie krótsze cykle i fazy. Jednak generalnie relatywnie lepszą chronologię faz
zidentyfikowano w cyklu obejmującym globalny kryzys finansowy.
Największe zróŜnicowanie morfologii wahań nastrojów konsumenckich uzyskano
dla amplitud. Dotyczy to zarówno starych krajów członkowskich, jaki nowych. Wśród
starych krajów członkowskich wahania nastrojów konsumenckich we Włoszech
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oscylowały w przedziale -6,4 pp. do +7,2 pp. podczas gdy w pozostałych starych
krajach wartości minimalne sięgały od -15 pp. we Francji do ok. 26 pp. w Grecji,
wartości maksymalne sięgały od ok. +10 pp. w Hiszpanii do +16 pp. w Grecji. W
nowych krajach członkowskich wartości minimalne wahały się od -13 pp. w Czechach
do ponad -30 pp. na Litwie, a dodatnie odchylenia od +10 w Czechach do +19,7 pp. na
Węgrzech. W konsekwencji uzyskano bardzo duŜe róŜnice w amplitudach wahań, we
Włoszech w fazie spadkowej ok. -10 pp. a w fazie wzrostowej ok. 9 pp., a w Litwie
odpowiednio -50 pp. i +33 pp.
Szczegółowe wartości omawianych cech morfologicznych zawierają tabele III.4.1.
III.4.2, III.4.3. Przebieg wahań komponentu cyklicznego wskaźnika nastrojów
konsumenckich przedstawiono na rysunkach III.4.1-14.

Rysunek III.4.2. Składnik cykliczny wskaźnika CSI w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny CSI w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny CSI w strefie euro ogółem. Linie zostały
tak nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek III.4.3. Składnik cykliczny wskaźnika CSI w Niemczech

Rysunek III.4.4. Składnik cykliczny wskaźnika CSI w Estonii
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Rysunek III.4.5. Składnik cykliczny wskaźnika CSI w Hiszpanii

Rysunek III.4.6. Składnik cykliczny wskaźnika CSI we Francji
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Rysunek III.4.7. Składnik cykliczny wskaźnika CSI w Grecji

Rysunek III.4.8. Składnik cykliczny wskaźnika CSI na Węgrzech
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Rysunek III.4.9. Składnik cykliczny wskaźnika CSI we Włoszech

Rysunek III.4.10. Składnik cykliczny wskaźnika CSI na Litwie
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Rysunek III.4.11. Składnik cykliczny wskaźnika CSI na Łotwie

Rysunek III.4.12. Składnik cykliczny wskaźnika CSI w Polsce
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Rysunek III.4.13. Składnik cykliczny wskaźnika CSI w Portugalii

Rysunek III.4.14. Składnik cykliczny wskaźnika CSI na Słowacji
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III.5. Inwestycje
III.5.1. Wahania cykliczne inwestycji w strefie euro
Komponent cykliczny inwestycji w strefie euro jest zmienną referencyjną do oceny
stopnia synchronizacji wahań inwestycji w krajach UE. W wahaniach komponentu
cyklicznego inwestycji dla strefy euro (EA17) w okresie 1995-2011 (67 obserwacji
kwartalnych) wyróŜniono dwa pełne cykle. Dla odległości między dolnymi punktami
zwrotnymi T-P-T pierwszy z nich trwał od I kwartału 1997 roku do II kwartału 2004,
a więc 29 kwartałów (7,25 roku), , drugi zaś od II kwartału 2004 roku do IV kwartału
2009, 22 kwartały (5,5 roku). Dla odległości miedzy górnymi punktami zwrotnymi PT-P w przebiegu czynnika cyklicznego PKB moŜna wyróŜnić jeden cykl, trwający od
III kwartału 2000 roku do I kwartału 2008 roku. Czas trwania tego cyklu wyniósł 30
kwartałów (7,5 roku). Fazy wzrostowe były dłuŜsze niŜ spadkowe. Pierwsza faza
wzrostowa trwała 14 kwartałów (3,5 roku), druga 15 kwartałów (3,75 roku), dając
średnią 14,5 kwartału (ponad 3 lata). Czas trwania faz spadkowych był krótszy.
Pierwsza trwała 15 kwartałów (3,75 roku), druga 7 kwartałów (1,75 roku). Średni czas
trwania fazy spadkowej wyniósł zatem 11 kwartałów. (powyŜej dwóch lat). Do III
kwartału 2011 nie stwierdzono w przebiegu czynnika cyklicznego inwestycji dla strefy
euro tendencji spadkowej. Wahania komponentu cyklicznego inwestycji są podobne do
wahań PKB. O silnej synchronizacji świadczą zarówno wartości współczynników
korelacji jak i koherencji. Współczynnik korelacji jednoczesnej osiąga wartość 0,95
pkt., zaś maksymalna wartość korelacji krzyŜowych to 0,95 pkt. Współczynnik
koherencji przyjmuje wartość 0,92 pkt., opóźnienie wynosi pół kwartału.
Zmiany aktywności gospodarczej, mierzone przy pomocy głównych cech
morfologicznych, potwierdzają to podobieństwo. Ekstremalne odchylenie komponentu
cyklicznego inwestycji od długookresowej tendencji miały miejsce podczas drugiego
cyklu. Maksimum, na poziomie 8,92 punktu procentowego, wystąpiło I kwartale 2008
roku. Minimum, wynoszące -6,94 pkt. miało miejsce w IV kwartale 2009. Amplituda
wahań komponentu cyklicznego inwestycji w tym cyklu wyniosła więc 15, 86 punktu
procentowego, podczas gdy w pierwszym 9,1 pkt. Intensywność zmian w fazie
wzrostowej wynosiła odpowiednio 0,53 i 0,88 punktów procentowych. W fazie
spadkowej odpowiednie wartości wskaźnika wyniosły 0,6 i 2,26 punktu procentowego.
Tak więc zarówno w fazie wzrostowej jak i spadkowej intensywność zmian była
większa podczas ostatniego kryzysu finansowego i gospodarczego. Przebieg wahań
czynnika cyklicznego inwestycji w strefie euro pokazany jest na rysunku III.5.1.
Długość szeregów czasowych dotyczących inwestycji w poszczególnych krajach
róŜniła się. Dla 10 krajów szeregi czasowe obejmowały okres od stycznia do
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października 2011, obejmując 67 obserwacji. Dla Czech szereg liczy 63 obserwacji,
dla Słowacji 59, dla Grecji dostępny szereg był najkrótszy, liczący 47 obserwacji.
Podobną ilość cykli w przebiegu komponenty cyklicznego inwestycji co dla strefy
euro stwierdzono w 7 krajach członkowskich. W pozostałych pięciu: Estonii,
Węgrzech, Włoszech, Litwie
i Słowacji stwierdzono występowanie jednego
dodatkowego cyklu. Przebieg wahań komponentu cyklicznego PKB w krajach UE na
tle strefy euro pokazany jest na rysunkach III.5.2-14.

Rysunek III.5.1. Składnik cykliczny inwestycji w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Podobnie jak w przypadku PKB w lokalizacji punktów zwrotnych największy
rozrzut miał miejsce dla pierwszego z wyróŜnionych cykli. W Ŝadnym z krajów nie
wystąpiły one w tym samym czasie co w strefie euro. Dla dolnego punktu zwrotnego
największe wyprzedzenie miało miejsce na Litwie, gdzie wyniosło 14 kwartałów, w
Czechach 9 kwartałów, we Włoszech 7 kwartałów. Z opóźnieniem 6 kwartałów punkt
ten zlokalizowano w Estonii i Polsce, 5 kwartałów na Węgrzech, 4 kwartałów w
Estonii i Portugalii. Dla pierwszego górnego punktu zwrotnego największe
wyprzedzenie wyniosło 12 kwartałów w Grecji, największe opóźnienie 9 kwartałów w
Estonii. W przypadku ostatniego dolnego punktu zwrotnego pełna zgodność w czasie
dotyczyła trzech krajów, a róŜnice w lokalizacji dla większości wynosiły jeden
kwartału. Tylko w Grecji i Polsce punkt ten zlokalizowano z większym
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wyprzedzeniem (5 i 3 kwartały). Dla ostatniego górnego punktu zwrotnego pełna
zgodność dotyczyła 8 krajów, dla pozostałych róŜnice nie przekraczały 3 kwartałów.
Widoczne jest duŜe zróŜnicowanie wielkości odchyleń komponentu cyklicznego od
trendu w punktach zwrotnych. Dla nowych krajów członkowskich były one większe
niŜ dla strefy euro. Największe wartości w punktach zwrotnych odnotowano w krajach
bałtyckich. W ostatnim górnym punkcie zwrotnym są one o około 20 punktów
procentowych większe niŜ dla strefy euro. Dla ostatniego dolnego punktu róŜnice
przekraczają trzydzieści punktów. Dla starych krajów członkowskich róŜnica nie
przekracza dwóch punktów procentowych. O postępującej synchronizacji wahań
inwestycji świadczy fakt, iŜ dla wszystkich krajów wartości ekstremalne wystąpiły w
ostatnim cyklu.
Czas trwania poszczególnych faz był zróŜnicowany. Wynika to głównie z róŜnic w
lokalizacji punktów zwrotnych. TakŜe w tym przypadku róŜnice malały z czasem.
Najbardziej zbliŜony jest czas trwania ostatniej fazy spadkowej. Średni czas trwania
fazy wzrostowej w strefie euro wyniósł 14, 5 miesiąca (niecałe 4 lata). ZbliŜona
długość średnia osiągnęła dla Francji i Hiszpanii. Najkrótsze, poniŜej 10 kwartałów
średnie czasy trwania faz wzrostowych odnotowano w Grecji i na Węgrzech.
NajdłuŜsze, powyŜej 17 w Portugalii i w Polsce. Podobnie wygląda zróŜnicowanie
średniego czasu trwania fazy spadkowej. Dla strefy euro wyniósł on 11 kwartałów
(2,75 roku). NajwyŜszą wartości średnia przyjęła dla Hiszpanii, 20 kwartałów.
NajniŜszą dla Litwy, 6,7 kwartału. Szczegółowe informacje o lokalizacji punktów
zwrotnych, czasie trwania poszczególnych faz, wartościach ekstremalnych,
intensywności zmian zawarte są w tabelach III.5.1. i III.5.2.
Wysoką synchronizację wahań cyklicznych potwierdzają wartości wskaźników
korelacji i koherencji. NajwyŜszą wartość, 0,95 punktu wskaźnik korelacji krzyŜowych
przyjął dla Niemiec, i Francji. Dla Hiszpanii jego wartość wynosi 0,93 pkt. NajniŜsze
wartości wskaźniki korelacji przyjmują dla Słowacji: 0,58, Węgier 0,62 i Portugalii,
0,64 pkt. Wartości wskaźników koherencji są bardziej zróŜnicowane. Dla Niemiec i
Francji są one wyŜsze od 0,9 pkt. Najmniejszą wartość świadcząca o najmniejszym
dopasowaniu wahań czynnika cyklicznego, na poziomie 0,13 pkt. wskaźnik przyjął dla
Węgier. Wartości wskaźników korelacji rekursywnych wykazują większą zmienność.
Szczegółowe informacje o wartościach wskaźników korelacji i konkordancji zawarte
są w tabeli III.5.3. Zmiany wartości wskaźników korelacji rekursywnych są dostępne
na stronie www.sgh.waw.pl/irg/wahania-cykliczne/.
Przeprowadzana analiza wykazuje rosnącą synchronizację wahań cyklicznych
inwestycji w krajach członkowskich UE. Jednak nie wszystkie miary podobieństwa są

78

zbliŜone. Największą zgodność stwierdzono w ilości wyodrębnionych cykli,
lokalizacji punktów zwrotnych i wartościach współczynników korelacji. Najmniejszą
w przypadku amplitudy wahań i intensywności zachodzących zmian. Uderza takŜe
podobieństwo do wahań czynnika cyklicznego PKB. Mamy do czynienia z taką samą
ilością cykli, górne punkty zwrotne zlokalizowane są w tym samym czasie, dla
dolnych róŜnice nie przekraczają 3 kwartałów. Większa jest jedynie amplituda wahań i
intensywność zmian, zarówno w fazach wzrostowych jak i spadkowych. Wysokie są
wartości współczynników korelacji i koherencji, wartości wskaźników korelacji
rekursywnych rosną w czasie .

Rysunek III.5.2. Składnik cykliczny inwestycji w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny inwestycji w
kraju UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny inwestycji w strefie euro ogółem.
Linie zostały tak nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i
względne odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi
pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek III.5.3. Składnik cykliczny inwestycji w Niemczech

Rysunek III.5.4. Składnik cykliczny inwestycji w Estonii
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Rysunek III.5.5. Składnik cykliczny inwestycji w Hiszpanii

Rysunek III.5.6. Składnik cykliczny inwestycji we Francji
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Rysunek III.5.7. Składnik cykliczny inwestycji w Grecji

Rysunek III.5.8. Składnik cykliczny inwestycji na Węgrzech
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Rysunek III.5.9. Składnik cykliczny inwestycji we Włoszech

Rysunek III.5.10. Składnik cykliczny inwestycji na Litwie
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Rysunek III.5.11. Składnik cykliczny inwestycji na Łotwie

Rysunek III.5.12. Składnik cykliczny inwestycji na Polsce
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Rysunek III.5.13. Składnik cykliczny inwestycji w Portugalii

Rysunek III.5.14. Składnik cykliczny inwestycji na Słowacji
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III.6. Przemysł przetwórczy
III.6.1. Wahania cykliczne produkcji przemysłowej w strefie euro
Wahania komponentu cyklicznego produkcji przemysłowej w strefie euro są silnie
skorelowane z wahaniami PKB. Wartości współczynników korelacji jednoczesnej i
przyjmują wartość 0,91 pkt.
krzyŜowej dla wyprzedzenia o jeden kwartał
Współczynnik koherencji wynosi 0,87 pkt. Zmiany mają charakter jednoczesny.
Ilość cykli, jakie moŜna wyróŜnić w wahaniach komponentu cyklicznego tej
zmiennej uzaleŜniona jest od metody pomiaru. Licząc czas trwania między dolnymi
punktami zwrotnymi T-P-T moŜna wyróŜnić trzy pełne cykle. Pierwszy z nich trwał od
09.1996 do 04. 1999, a więc 31 miesięcy (2,6 roku), drugi od 04.1999 do 08. 2003
roku, 52 miesiące (4,3 roku), trzeci od 08.2003 do 07.2009, 71 miesięcy (5,9 roku).
Tak więc kolejne cykle były coraz dłuŜsze. W pierwszych dwóch faza spadkowa
trwała krócej niŜ faza wzrostowa. W środkowym cyklu faza spadkowa była dłuŜsza,
trwała 34 miesiące. Czas trwania fazy wzrostowej wynosił kolejno 17, 18, 54, 27
miesięcy, dając średnią 29,67 miesiąca. Czas trwania kolejnych faz spadkowych
wynosił odpowiednio 14, 34 i 17 miesięcy, co daje średnią 21,67 miesiąca. Dla czasu
trwania liczonego między górnymi punktami zwrotnymi P-T-P moŜna wyróŜnić dwa
pełne cykle. Pierwszy z nich trwał od 02. 1998 do 10.2000 roku, a więc 32 miesiące
(2.6 roku), drugi od 10.2000 do 02. 2008 roku, czyli 88 miesięcy (7,3 roku). W
przebiegu odchylenia czynnika cyklicznego od trendu widoczne jest załamanie
tendencji wzrostowej w trzecim kwartale 2011 roku, jednak formalne procedury nie
wykryły jeszcze kolejnego punktu zwrotnego. Gdyby ostatnie maksimum uznać za
punkt zwrotny, czas trwania tego cyklu wyniósł by 44 miesiące (3,6 roku).
Wartości ekstremalne odchylenia czynnika cyklicznego od trendu miały miejsce
podczas ostatniego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Maksymalne odchylenie
miało miejsce lutym 2008 roku i wyniosło 10,23 punkty procentowe. Największy
spadek, wynoszący 12,36 punktu procentowego stwierdzono w lipcu 2009 roku.
Amplituda wahań komponentu cyklicznego produkcji przemysłowej była zatem
mniejsza niŜ w przypadku ESI ale większa, niŜ miało to miejsce w przypadku PKB.
Intensywność zmian, zachodzących w poszczególnych fazach cyklu była takŜe
zbliŜona do zmian PKB. Intensywność zmian w fazach spadkowych zwiększała się
systematycznie. NajniŜszą wartość wskaźnika, 0,16 punktów procentowych,
odnotowano w pierwszym cyklu. Największą wartość, 1,32 punktu procentowego,
wskaźnik przyjął dla fazy spadkowej w ostatnim kryzysie finansowym i
ekonomicznym. Takiej regularności w fazach wzrostowych trudno się dopatrzeć,
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natomiast takŜe w tym przypadku największa intensywność zmian miała miejsce
podczas ostatniego kryzysu. Wskaźnik intensywności przyjął wówczas wartość 0.52
punktu procentowego. Średnia intensywność zmian wynosiła w fazach wzrostowych
0,27punktu, w fazach spadkowych 0,58 punktu procentowego. Wahania komponentu
cyklicznego produkcji przemysłowej w strefie euro są przedstawione na rysunku
III.6.1.

Rysunek III.6.1. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

III.6.2. Wahania cykliczne produkcji przemysłowej w krajach UE
Dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu dla 11 badanych krajów obejmują
okres od stycznia 1995 roku do listopada 2011 (202 obserwacje). Tylko dla trzech
krajów szeregi są krótsze. Dla Estonii szereg obejmuje 166 obserwacji, dla Litwy 166,
dla Łotwy 142 obserwacje. Przebieg wahań komponentu cyklicznego produkcji w
krajach strefy euro takŜe wskazuje na dość dobrą synchronizację tych wahań ze strefą
euro jako całością. Podobną ilość cykli jak w strefie euro stwierdzono w 5 krajach:
Niemczech, Hiszpanii, Estonii, Francji i na Litwie. Dwa dodatkowe cykle w przebiegu
produkcji przemysłowej stwierdzono w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, po jednym
dodatkowym w Grecji, Włochach, Polsce i Portugalii. Podobnie jak w przypadku
poprzednich zmiennych, synchronizacja wahań cyklicznych rośnie w czasie.
Potwierdzają to wartości badanych cech morfologicznych.
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W przypadku lokalizacji punktów zwrotnych, najmniejszą zgodność w ich
lokalizacji stwierdzono w przypadku dolnego punktu drugiego z wyróŜnionych cykli,
czyli sierpnia 2003 roku. Wyprzedzenia bądź opóźnienia w jego lokalizacji sięgają
dwudziestu miesięcy. Ta sytuacja nie jest związana z róŜną ilością cykli, wyróŜnionych
w poszczególnych krajach. Na Słowacji stwierdzono opóźnienie o 18 miesięcy, na
Węgrzech o 6 miesięcy, podczas gdy w Czechach w tym samym czasie, co w strefie
euro. Największą zgodność moŜna zaobserwować w lokalizacji zarówno dolnego jak i
górnego punktu zwrotnego podczas ostatniego z wyróŜnionych cykli, związanego z
kryzysem finansowym i ekonomicznym, a więc lutego 2008 roku i lipca 2009.
Wyprzedzenia bądź opóźnienia w lokalizacji cykli nie przekraczają 3 miesięcy, przy
czym dla większości badanych krajów wynoszą zaledwie 1 miesiąc.
Wartości ekstremalne odchyleń czynnika cyklicznego od długookresowego trendu
wahały się w przedziale od -28,91 do +16,85 punktu procentowego. Zarówno
najmniejsze jak i największe wartości odchyleń w odpowiednich punktach zwrotnych
stwierdzono dla nowych krajów członkowskich UE: Hiszpanii, Węgier, Litwy, Łotwy i
Słowacji. Wszystkie miały miejsce podczas ostatniego kryzysu finansowego i
ekonomicznego. Najgłębsze spadki miały miejsce w krajach bałtyckich i na Słowacji.
Mniejsze podobieństwo cechuje czas trwania poszczególnych faz. Większe
zróŜnicowane średniego czasu trwania odnotowano dla faz wzrostowych. Jest on
dłuŜszy niŜ dla faz spadkowych. Tylko w dwóch krajach: Estonii, i na Litwie, średni
czas trwania fazy wzrostowej jest dłuŜszy niŜ w strefie euro. RóŜnica przekracza 10
miesięcy. Krótszy średni czas trwania fazy spadkowej odnotowano w Czechach,
Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Polsce i Słowacji. Dla fazy spadkowej dłuŜszy niŜ
dla strefy euro średni czas jej trwania, o ponad cztery miesiące, stwierdzono dla Włoch
i Portugalii. Krócej średni czas trwania tej fazy wystąpił w Czechach, Grecji, na
Węgrzech, Litwie, Łotwie, Polsce i Słowacji.
Największe amplitudy wahań komponentu cyklicznego, tak dla strefy euro jak i
miały miejsce podczas ostatniego kryzysu
większości krajów członkowskich
finansowego i ekonomicznego. Średnia intensywność zmian w fazach spadkowych, ze
względu na głębokość spadków i czas ich trwania była znacznie większa dla
wszystkich krajów, poza Czechami i Grecją. NajwyŜsze wartości wskaźniki
intensywność przyjmowały dla nowych krajów członkowskich Estonii, Węgier, Litwy,
Łotwy i Słowacji. Szczegółowe informacje o lokalizacji punktów zwrotnych,
wielkościach ekstremalnych, czasie trwania poszczególnych faz i intensywności
zachodzących zmian zawarte są w tabelach III.6.1. i III.6.2.
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Wysoką synchronizację wahań komponentu cyklicznego produkcji sprzedanej
przemysłu potwierdzają wartości wskaźników korelacji. Maksymalne wartości
wskaźnika korelacji krzyŜowych dla 7 krajów przekraczają 0,9 pkt. NajwyŜszą
wartość, 0,99 pkt. odnotowano dla Niemiec i Francji, dla Włoch 0,98, dla Hiszpanii i
Węgier 0,95 pkt. NajniŜszą wartość, 0,57 pkt. wskaźnik korelacji krzyŜowej przyjął dla
Litwy. Wartości wskaźników koherencji poziom 0,9 pkt. przekraczają dla 4 krajów.
NajwyŜszą wartość, 0,99 pkt. wskaźnik przyjął dla Niemiec, dla Francji i Włoch 0,97,
dla Węgier 0,91 pkt. Tak wysokie wartości wskaźnika świadczą o bardzo wysokim
dopasowaniu przebiegu wahań komponentu cyklicznego produkcji przemysłowej w
tych krajach ze strefą euro. NajniŜsze wartości, wskazujące na gorsze dopasowanie
przebiegu wahań cyklicznych, wskaźnik konkordancji przyjął dla Grecji (0,41 pkt.),
Słowacji (0,49 pkt.) i Portugalii (0,50 pkt.). Szczegółowe wartości wskaźników
korelacji i konkordancji zwarte są w tabeli III.6.3. TakŜe zmiany wartości wskaźników
korelacji rekursywnych, dostępne na stronie www.sgh.waw.pl/irg/wahania-cykliczne/
wskazują iŜ dla większości krajów korelacja wahań komponentu cyklicznego produkcji
przemysłowej ze strefą euro rośnie. Wahania komponentu cyklicznego produkcji
przemysłowej w krajach UE są przedstawione na rysunkach III.6.2-14.

Rysunek III.6.2. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny IP w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny IP w strefie euro ogółem. Linie zostały tak
nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek III.6.3. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w Niemczech

Rysunek III.6.4. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w Estonii
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Rysunek III.6.5. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w Hiszpanii

Rysunek III.6.6. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej we Francji
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Rysunek III.6.7. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w Grecji

Rysunek III.6.8. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej na Węgrzech
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Rysunek III.6.9. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej we Włoszech

Rysunek III.6.10. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej na Litwie
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Rysunek III.6.11. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej na Łotwie

Rysunek III.6.12. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w Polsce
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Rysunek III.6.13. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej w Portugalii

Rysunek III.6.14. Składnik cykliczny produkcji przemysłowej na Słowacji
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III.7. Koniunktura w przemyśle przetwórczym
III.7.1. Wahania cykliczne wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym
w strefie euro
Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (industrial confidence indicator,
ICI) jest wśród zmiennych jakościowych odpowiednikiem produkcji sprzedanej
przemysłu. Dla UE jest on obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na
pytania dotyczące przewidywanego poziomu produkcji, portfela zamówień i zapasów
(ze znakiem odwróconym). Dla Polski wskaźnik liczony jest jako średnia ruchoma sald
stanu i przewidywań poziomu produkcji z ostatnich 3 miesięcy. Wahania komponentu
cyklicznego tej zmiennej są znacznie słabiej skorelowane z wahaniami PKB niŜ miało
to miejsce dla produkcji przemysłowej, aczkolwiek korelacja jest dodatnia. Wartość
współczynnika korelacji to 0,59 pkt., maksymalna wartość korelacji krzyŜowej dla
opóźnienia o 6 miesięcy to 0,76 pkt. Współczynnik koherencji osiąga wartość 0,45
pkt., przesunięcie fazowe wskazuje na wyprzedzenie o 1,5 kwartału.
W przebiegu wahań komponentu cyklicznego tego wskaźnika wyróŜniono 4 pełne
cykle, a więc o jeden więcej niŜ dla produkcji przemysłowej, ale tyle samo, co dla
wskaźnika nastrojów ekonomicznych (ESI). Licząc odległości miedzy dolnymi
punktami zwrotnymi T-P-T pierwszy z nich trwał od 06.1996 do 05.1999, a więc 34
miesiące (2,8 roku), drugi od 04.1999 do 12.2001, czyli 32 miesiące (2,7 roku), trzeci
od 12.2001 do 07.2005, 43 miesiące (3,6 roku), czwarty od 07.2005 do 04.2009 czyli
45 miesięcy (3,75 roku). Dla odległości pomiędzy górnymi punktami zwrotnymi P-T-P
czas trwania poszczególnych cykli był następujący: od 02.1998 do 07.2000, 29
miesięcy (2,4 roku), od 07.2000 do 08.2004, 49 miesięcy (4,1 roku), od 08.2004 do
10.2007, 38 miesięcy (3,2 roku), od10.2007 do 01.2011, 39 miesięcy (3,25 roku).
Dodatkowy, w stosunku do produkcji przemysłowej cykl miał miejsce w latach 2001 –
2005, a więc w okresie rozszerzania UE o nowe kraje członkowskie. Tylko w drugim
wyróŜnionym cyklu faza spadkowa trwała dłuŜej od fazy wzrostowej, róŜnica wyniosła
3 miesiące. W pozostałych cyklach fazy wzrostowe były dłuŜsze od spadkowych. Czas
trwania kolejnych faz wzrostowych wynosił 20, 15, 32 i 27 miesięcy. Średni czas
trwania fazy wzrostowej wyniósł 23 miesiące. Fazy spadkowe trwały kolejno 14, 17,
11 i18 miesięcy, co daje średni czas trwania 15 miesięcy. W przebiegu najdłuŜszych
faz wzrostowych uwidoczniły się falowania odchyleń czynnika cyklicznego od trendu
które formalnie nie zostały zakwalifikowane jako odrębny cykl.
Maksymalne odchylenie komponentu cyklicznego wskaźnika koniunktury od
trendu w górę miało miejsce w górnym punkcie zwrotnym drugiego z wyróŜnionych
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cykli, w lipcu 2000 roku, a więc w okresie boomu internetowego. Wyniosło ono 12,74
pkt. Podobną, nieznacznie mniejszą wartość odchylenia stwierdzono w październiku
2007 roku, a więc przed kryzysem finansowym i ekonomicznym. NajniŜszą wartość, 26,49 pkt. odchylenie osiągnęło w kwietniu 2009 roku, a więc podczas kryzysu
finansowego. Amplituda wahań czynnika cyklicznego przekroczyła wówczas 38
punktów. Podczas kryzysu finansowego i ekonomicznego zmiany zachodziły takŜe z
największą intensywnością. Wartość współczynnika intensywności w fazie wzrostowej
wyniosła wówczas 0,57 punktów procentowych, zaś w spadkowej aŜ 2,15 punktów.
Szczegółowe wartości analizowanych cech morfologicznych zawarte są w tabeli
III.7.1. Przebieg wahań cyklicznych pokazuje rysunek III.7.1.

Rysunek III.7.1. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Analiza wahań komponentu cyklicznego wskaźnika koniunktury pokazuje większą
wraŜliwość danych jakościowych na zmiany sytuacji gospodarczej. WyraŜa się ona w
wysokiej amplitudzie wahań i duŜej intensywności zmian. Większość punktów
zwrotnych zlokalizowano z wyprzedzeniem w stosunku do produkcji przemysłowej,
nie przekraczało ono jednak pięciu miesięcy. Widoczne jest duŜe podobieństwo wahań
czynnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w przemyśle ze wskaźnikiem nastrojów
ekonomicznych. W obu przypadkach wyróŜniono taką samą ilość cykli, lokalizacja
punktów zwrotnych roŜni się tylko w trzecim cyklu, w pozostałych róŜnice nie
przekraczają dwóch miesięcy, zaś w ostatnim cyklu idealnie się pokrywają. TakŜe
amplitudy wahań obu wskaźników sa zbliŜone.
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III.7.2. Wahania cykliczne wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym
w krajach UE
Wahania komponentu cyklicznego wskaźników koniunktury w wybranych krajach
członkowskich są dość dobrze zsynchronizowane z ich przebiegiem w strefie euro jako
całości. W większości krajów stwierdzono tę samą ilość cykli. Tylko w dwóch krajach:
Hiszpanii i na Litwie w przebiegu komponentu cyklicznego wskaźników koniunktury
stwierdzono o jeden cykl mniej. Wysoką synchronizację wahań potwierdzają takŜe
zbliŜone wartości badanych cech morfologicznych.
Największe róŜnice w lokalizacji punktów zwrotnych miały miejsce w latach 20012004. W dolnym punkcie zwrotnym, datowanym na grudzień 2001 roku, rozbieŜności
w lokalizacji sięgały 21 miesięcy. Najwcześniej punkt ten zlokalizowano na Litwie (z
18 miesięcznym wyprzedzeniem), następnie w Portugali i Grecji (wyprzedzenie o 15
miesięcy). Najpóźniej, z trzymiesięcznym opóźnieniem, w Polsce. RóŜnice w
lokalizacji górnego punktu zwrotnego w sierpniu 2004 sięgały 24 miesięcy. O dwa
miesiące wcześniej niŜ w strefie euro punkt ten zlokalizowano w Portugalii i na
Słowacji, najpóźniej w Estonii i we Włoszech. Opóźnienie dla tych krajów
przekraczało 20 miesięcy. Z czasem róŜnice te zmniejszały się. Dla dolnego punktu
zwrotnego podczas ostatniego kryzysu finansowego i ekonomicznego nie przekraczały
dwóch miesięcy, a dla ośmiu krajów był to ten sam moment co dla strefy euro.
Podobna ilość cykli i zbliŜona lokalizacja punktów zwrotnych spowodowały, iŜ
róŜnice w czasie trwania poszczególnych faz takŜe są niewielkie. Szczególnie jest to
widoczne na poziomie wartości średnich. RóŜnice w średnim czasie trwania faz
wzrostowych nie przekraczają pięciu miesięcy. Najkrótszy średni czas trwania fazy
wzrostowej, powyŜej 18 miesięcy, stwierdzono w Grecji i na Słowacji. NajdłuŜszy,
powyŜej 28 miesięcy na Litwie i w Hiszpanii. Dla faz spadkowych róŜnice były
jeszcze mniejsze, nie przekraczały 4 miesięcy. O 4 miesiące dłuŜej niŜ w strefie euro
średni czas trwania fazy spadkowej miał miejsce Na Litwie i na Węgrzech. Tylko we
Francji średni czas trwania fazy spadkowej był krótszy niŜ w strefie euro, wyniósł 14,5
miesiąca.
Wartości ekstremalne odchylenia czynnika cyklicznego od trendu są zróŜnicowane
w poszczególnych krajach. Amplitudy wahań są jednak zdecydowanie większe niŜ w
przypadku produkcji przemysłowej. We wszystkich krajach spadki są głębsze od
wzrostów. Amplituda wahań komponentu cyklicznego wskaźników koniunktury w
przemyśle w większości krajów była największa podczas ostatniego kryzysu
finansowego i ekonomicznego. TakŜe wskaźniki intensywności zmian przyjmowały
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większe wartości niŜ dla produkcji przemysłowej. Dla większości krajów zmiany
zachodziły z większą intensywnością w fazach spadkowych. NajwyŜsze wartości
wskaźniki przyjmowały dla Czech, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Litwy i
Polski. Szczegółowe informacje o badanych cechach morfologicznych zawarte są w
tabeli III.7.1.
Rosnącą synchronizację wahań cyklicznych wskaźników koniunktury potwierdzają
wysokie wartości wskaźników korelacji i konkordancji. Dla wszystkich krajów
maksymalna wartość współczynnika korelacji krzyŜowych była wyŜsza od 0,7 pkt. a
dla sześciu wyŜsza od 0,9 pkt. NajwyŜszą wartość, 0,98 pkt. wskaźnik przyjął dla
Niemiec. Dla Francji wartość wskaźnika korelacji krzyŜowych wyniosła 0,96 pkt. a dla
Estonii 0,94 pkt. najniŜszą wartość, 0,75 pkt. wskaźnik korelacji krzyŜowych przyjął
dla Grecji. Wartości wskaźnika konkordancji były niŜsze. Dla większości krajów
powyŜej 0,6 pkt. Tylko dla Grecji wartość wskaźnika była niŜsza, wyniosła 0,53 pkt.
NajwyŜszą wartość, wskazująca na najlepsze dopasowanie przebiegu wahań
cyklicznych, wskaźnik przyjął dla Niemiec (0.98 pkt.), Francji (0,94 pkt.), Estonii
(0,89 pkt.) i Włoch (0,87 pkt.). Szczegółowe informacje o lokalizacji punktów
zwrotnych oraz wartościach współczynników korelacji i konkordancji zawarte są w
tabelach III.7.2. i III.7.3. Zmiany wartości współczynników korelacji rekursywnych
zamieszczone są na stronie www.sgh.waw.pl/irg/wahania-cykliczne/. Przebieg wahań
komponentu cyklicznego wskaźnika ICI w krajach UE jest pokazany na rysunkach
III.7.2-14.

Rysunek III.7.2. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w Czechach
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Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny ICI w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny ICI w strefie euro ogółem. Linie zostały tak
nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i IRG SGH.

Rysunek III.7.3. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w Niemczech

Rysunek III.7.4. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w Estonii
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Rysunek III.7.5. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w Hiszpanii

Rysunek III.7.6. Składnik cykliczny wskaźnika ICI we Francji
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Rysunek III.7.7. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w Grecji

Rysunek III.7.8. Składnik cykliczny wskaźnika ICI na Węgrzech
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Rysunek III.7.9. Składnik cykliczny wskaźnika ICI we Włoszech

Rysunek III.7.10. Składnik cykliczny wskaźnika ICI na Litwie
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Rysunek III.7.11. Składnik cykliczny wskaźnika ICI na Łotwie

Rysunek III.7.12. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w Polsce
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Rysunek III.7.13. Składnik cykliczny wskaźnika ICI w Portugalii

Rysunek III.7.14. Składnik cykliczny wskaźnika ICI na Słowacji
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III.8. Budownictwo
III.8.1. Wahania cykliczne produkcji budowlano-montaŜowej w strefie euro
Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny indeksu produkcji sprzedanej
budowlano-montaŜowej strefy euro (EA17), a zmiennymi objaśniającymi – składowa
cykliczna tego indeksu: Czech, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Węgier, Włoch, Polski,
Portugalii i Słowacji. Dane dla Grecji i krajów nadbałtyckich były niedostępne. W
analizowanym okresie, tj. styczeń 1995 r. – październik 2011 r. (jedynie w przypadku
Portugalii szereg jest krótszy i zaczyna się w styczniu 2000 r.), w przebiegu zmiennej
referencyjnej zidentyfikowano dwa pełne cykle (T-P-T). Pierwszy trwał 83 miesiące,
od listopada 1997 r. do października 2004 r.; drugi – 73 miesiące, do listopada 2010 r.
W drugim cyklu faza wzrostowa trwała o 7 miesięcy dłuŜej niŜ w pierwszym, jej
amplituda była niemal dwukrotnie wyŜsza, a jej intensywność o połowę większa. Faza
spadkowa drugiego cyklu trwała o 17 miesięcy krócej niŜ w pierwszym, a spadek
wartości zmiennej był większy i gwałtowniejszy (o blisko dwukrotnie większej
intensywności). W obu cyklach zaobserwowno tę prawidłowość, iŜ faza spadkowa jest
dłuŜsza od fazy wzrostowej, a wartości bezwzględne zmiennej w kolejnych punktach
zwrotnych są coraz to większe, tzn. amplituda faz następujących po sobie rośnie w
czasie, wskazując na postępującą zmienność cykliczną w budownictwie. Wahania
składnika cyklicznego produkcji budowlano-montaŜowej w strefie euro są
przedstawione na rysunku III.8.1.

Rysunek III.8.1. Składnik cykliczny indeksu CP w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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III.8.2. Wahania cykliczne produkcji budowlano-montaŜowej w krajach
członkowskich UE
Spośród zmiennych objaśniających podobna charakterystyka jak zmiennej
referencyjnej ujawniła się w przebiegu indeksów Francji i Polski. W obu przypadkach
zidentyfikowano dwa cykle o podobnej – co w EA17 – długości (w Polsce pierwszy
dłuŜszy o 16 miesięcy). W przypadku Francji zarówno amplitudy jak i intensywność
zmian wartości czynnika cyklicznego indeksu są zbliŜone do referencyjnych. Co
odróŜnia przebieg cykli we Francji i EA17, to symetryczność cykli francuskich, tj. brak
tej prawidłowości, którą zauwaŜyliśmy w przebiegu indeksu EA17. W przypadku
indeksu Polski prawidłowość jest odwrotna, to znaczy zmienność cykliczna słabnie w
czasie, zbliŜając się do wartości indeksów Francji i EA17. Pomimo to w końcu
analizowanego okresu amplituda pozostawała niemal dwukrotnie wyŜsza od amplitudy
indeksów Francji i EA17. NaleŜy zwrócić uwagę na tę okoliczność, iŜ punkty zwrotne
zmiennej referencyjnej były sygnalizowane z wyprzedzeniem przez polski indeks, a
punkty zwrotne indeksu francuskiego były opóźnione.
W pozostałych gospodarkach w przebiegu badanych indeksów wykryto o jeden
(Czechy, Hiszpania, Węgry) lub dwa (Niemcy, Włochy, Słowacja) cykle więcej. Cykle
te i ich fazy były – w przypadku poszczególnych indeksów – bardzo nieregularne, tj. o
wysoce zmiennej długości, amplitudzie i, w konsekwencji, intensywności. W Ŝadnym
z tych przypadków nie zauwaŜono jakiegokolwiek wzorca cykliczności. W Hiszpanii,
na Węgrzech i w Słowacji zmienność indeksu, mierzona amplitudą i odchyleniem
standardowym, znacznie przewyŜszała zmienność pozostałych indeksów, a zwłaszcza
indeksu EA17. Referencyjne punkty zwrotne sygnalizowane były z wyprzedzeniem
tylko przez indeksy: Niemiec (niewielkim, średnio jednomiesięcznym), Hiszpanii
(średnio 4-miesięcznym) i Węgier (znacznym, średnio jednorocznym). Punkty zwrotne
w przebiegu pozostałych zmiennych objaśniających były opóźnione. Z uwagi na brak
pełnych danych w przebiegu składnika cyklicznego indeksu Portugalii wykryto tylko
jeden cykl (P-T-P).
W końcówce badanego okresu tendencje i ich zmiany w przebiegu poszczególnych
zmiennych są następujące: w strefie euro, Hiszpanii i Słowacji wyraźnie uwidoczniła
się tendencja zwyŜkowa. We Francji i Polsce zbliŜa się jej załamanie, w Niemczech
juŜ nastąpiło (jesienią 2011 r.), a w Czechach, na Węgrzech i w Portugalii faza
spadkowa trwa od czasu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
Zakrzywienie linii cyklicznej zapowiada koniec fazy spadkowej w Czechach i na
Węgrzech w nadchodzących miesiącach. We Włoszech odbicie to nastąpiło we
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wrześniu 2011 r.; silnych oznak oŜywienia powinniśmy oczekiwać w najbliŜszym
okresie. Tendencje te są przedstawione na rysunkach III.8.2-10.
Brak wzorców cykliczności w budownictwie w poszczególnych krajach i
zróŜnicowanie przebiegów analizowanych zmiennych znajdują potwierdzenie w
statystykach podobieństwa: współczynniki koherencji, przesunięcia fazowego i
korelacji krzyŜowej. Jedynie w przypadku Francji miary te zwróciły względnie
wysokie wartości i dały spójne wyniki. Szczegółowe wartości współczynników
zawieraja tabele III.8.1, III.8.2, III.8.3.

Rysunek III.8.2. Składnik cykliczny indeksu CP w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny CP w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny CP w strefie euro ogółem. Linie zostały tak
nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek III.8.3. Składnik cykliczny indeksu CP w Niemczech

Rysunek III.8.4. Składnik cykliczny indeksu CP w Hiszpanii
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Rysunek III.8.5. Składnik cykliczny indeksu CP we Francji

Rysunek III.8.6. Składnik cykliczny indeksu CP na Węgrzech

116

Rysunek III.8.7. Składnik cykliczny indeksu CP we Włoszech

Rysunek III.8.8. Składnik cykliczny indeksu CP w Polsce
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Rysunek III.8.9. Składnik cykliczny indeksu CP w Portugalii

Rysunek III.8.10. Składnik cykliczny indeksu CP na Słowacji
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III.9. Koniunktura w budownictwie
Wskaźnik koniunktury w budownictwie (CCI – construction confidence indicator)
jest obliczany na podstawie dwóch sald zharmonizowanego comiesięcznego badania
koniunktury w budownictwie: wielkości zamówień bieŜących i spodziewanej
4
wielkości zatrudnienia . Szeregi czasowe CCI pochodzą z bazy danych Eurostatu i
IRG SGH, i obejmują okres od stycznia 1995 r. do października 2011 r., za wyjątkiem
szeregu CCI Węgier, który rozpoczyna się w styczniu 1996 r.

III.9.1. Wahania cykliczne wskaźnika koniunktury w budownictwie w strefie
euro
W przebiegu składnika cyklicznego wskaźnika CCI w strefie euro
zidentyfikowaliśmy dwa pełne cykle (T-P-T) o długości 77 miesięcy kaŜdy. Pierwszy
trwał od sierpnia 1996 r. do stycznia 2003 r.; drugi zakończył się w czerwcu 2009 r.
(rysunek III.9.1.). Załamania koniunktury (w górnych punktach zwrotnych)
wyznaczone zostały przez dwa – najsilniejsze w analizowanym okresie – wstrząsy
gospodarcze: kryzys internetowy i światowy kryzys gospodarczy i finansowy. Cykle są
w miarę regularne, to znaczy czas trwania, amplituda, a w konsekwencji i
intensywność ich faz wzrostowych i spadkowych są podobne, przy czym fazy
spadkowe są znacznie krótsze od faz wzrostowych. W pierwszym cyklu faza spadkowa
trwała o 15 miesięcy krócej niŜ faza wzrostowa. W drugim cyklu faza spadkowa była
niemal dwukrotnie krótsza od fazy wzrostowej. Była zarazem bardziej intensywna niŜ
w pierwszym cyklu z uwagi na większy o 3 pkt. spadek wartości wskaźnika i nieco
krótszy okres trwania (o 4 miesiące). Od czerwca 2009 r. koniunktura w budownictwie
w strefie euro nieprzerwanie poprawia się. Poprawa jest wyraźna; wartość wskaźnika
na końcu próby, tj. w październiku 2011 r. (1,06 pkt.), przewyŜszyła wartość średnią w
próbie (-1,01 pkt.) (patrz tabela III.9.1.). Brak oznak kolejnego załamania skłania do
przekonania, Ŝe sektor budowlany strefy euro wkracza w okres rozkwitu, którego
zakończenia nie naleŜy się spodziewać w ciągu najbliŜszych kilkunastu miesięcy.
Wahania składnika cyklicznego wskaźnika CCI są przedstawione na rysunku III.9.1.

4
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Rysunek III.9.1. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

IV.9.2. Wahania cykliczne wskaźnika koniunktury w budownictwie w krajach
UE
Komponent cykliczny wskaźnika CCI w strefie euro przyjmujemy za referencyjny
w analizie wahań cyklicznych wskaźników koniunktury w budownictwie w wybranych
krajach UE. W pięciu z nich, tj. w Czechach, Francji, Włoszech, Polsce i Portugalii,
rozpoznano – tak jak w przebiegu zmiennej odniesienia – dwa cykle; w pozostałych
krajach – o jeden więcej. PobieŜna choćby ocena graficzna (rysunki III.9.2-13.) zmian
cyklicznej składowej wskaźników CCI w poszczególnych krajach nasuwa to
spostrzeŜenie, Ŝe – poza jednym wyjątkiem – podobieństwo przebiegu tych
wskaźników do przebiegu zmiennej referencyjnej było znikome, jak i odmienny był
przebieg cykliczny kaŜdego ze wskaźników krajowych. Inaczej mówiąc, w kaŜdej z
badanych gospodarek cykliczny rytm zmian nastrojów w budownictwie jest osobny.
Wspomnianym wyjątkiem jest wskaźnik CCI Francji; punkty zwrotne zmiennej
referencyjne sygnalizował równolegle lub z 1-miesięcznym opóźnieniem (poza drugim
górnym), zbliŜone są długości kolejnych faz, współczynniki koherencji i korelacji mają
wysokie wartości – odpowiednio 9,3 i 9,6 – a przesunięcie fazowe jest niewielkie
(0,03) (patrz tabela IV.9.3.). RóŜnica w przebiegu cyklicznym obu wskaźników
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uwidacznia się jedynie w amplitudzie kolejnych faz, która w przypadku CCI Francji
jest ponad dwukrotnie wyŜsza.
Zgodność cyklicznych zmian wskaźników CCI w pozostałych krajach
z przebiegiem zmiennej referencyjnej zauwaŜalnie poprawia się w miarę upływu
czasu. Jeśliby arbitralnie podzielić cały okres objęty analizą na dwa podokresy
oddzielone cezurą rozszerzenia UE (1 maja 2004 r.), to po tej dacie podobieństwo w
połoŜeniu punktów zwrotnych jest wyraźnie większe (patrz tabela III.9.2.). Trudno
ocenić, czy jest to wynikiem zacieśnienia współpracy gospodarczej w ramach
wspólnego obszaru celnego, czy przemoŜnego wpływu światowego kryzysu
finansowego, czy teŜ działania innych czynników. Owo upodobnienie zmian nastrojów
w budownictwie, obserwowane w drugiej części próby, przejawia się nie tylko
w skróceniu wyprzedzeń/opóźnień w sygnalizacji punktów zwrotnych zmiennej
referencyjnej, lecz równieŜ w zmniejszeniu róŜnic w amplitudzie i intensywności
zmian wartości wskaźników. To spostrzeŜenie nie dotyczy krajów grupy bałtyckiej
(Estonia, Litwa, Łotwa), w których osłabienie nastrojów w ostatnim cyklu było bardzo
głębokie, duŜo głębsze niŜ we wszystkich pozostałych badanych gospodarkach
(szczegółowe informacje w tabeli III.9.1.). Te kraje generalnie charakteryzują się
silnymi wahaniami wskaźnika koniunktury w budownictwie. RównieŜ głębokie, choć
nie tak jak w krajach nadbałtyckich, było załamanie nastrojów w Hiszpanii, Grecji i
Portugalii.
W pierwszym natomiast okresie (tj. przed rozszerzeniem UE) zróŜnicowanie
przebiegu wskaźników CCI w analizowanych krajach jest wysokie. Wyraźnie zaznacza
się podział w ich grupie na dwie podgrupy; do pierwszej naleŜy zaliczyć kraje naleŜące
do UE przed jej rozszerzeniem, w których zmiany cykliczne CCI przebiegały – ogólnie
rzecz biorąc – zgodnie z kierunkiem zmian w strefie euro jako całości. Druga podgrupa
obejmuje nowe kraje członkowskie, w których wzorzec wahań cyklicznych w owym
czasie był odwrócony, tzn. podczas gdy w strefie euro trwała faza wzrostowa, w
krajach tych nastroje w budownictwie słabły, i odwrotnie. Zarazem amplituda
i intensywność wahań były duŜo większe – z wyjątkiem Węgier i Polski – niŜ w strefie
euro i poszczególnych jej krajach.
Zmiany koniunktury w budownictwie w ostatnim okresie przebiegają w róŜnych
krajach odmiennie. Nastroje w Czechach, Hiszpanii, Grecji, na Węgrzech, we
Włoszech, Portugalii i Słowacji poprawiają się podobnie jak w strefie euro ogółem.
W Estonii, Francji, na Łotwie i w Polsce tempo polepszenia nastrojów osłabło, co
zapowiada ich bliskie załamanie. W Niemczech i na Litwie juŜ ono nastąpiło
i rozpoczęła się tym samym kolejna faza spadkowa, która w przypadku Niemiec jest
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juŜ zaawansowana (wartość wskaźnika koniunktury zbliŜa się do długookresowej
średniej). Wahania składnika cyklicznego wskaźnika ICI w krajach UE są
przedstawione na rysunkach III.9.2-13.

Rysunek III.9.2. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny CCI w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny CCI w strefie euro ogółem. Linie zostały
tak nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i IRG SGH.

Rysunek III.9.3. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w Niemczech

124

Rysunek III.9.4. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w Estonii

Rysunek III.9.5. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w Hiszpanii
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Rysunek III.9.6. Składnik cykliczny wskaźnika CCI we Francji

Rysunek III.9.7. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w Grecji
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Rysunek III.9.8. Składnik cykliczny wskaźnika CCI na Węgrzech

Rysunek III.9.9. Składnik cykliczny wskaźnika CCI we Włoszech
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Rysunek III.9.10. Składnik cykliczny wskaźnika CCI na Litwie

Rysunek III.9.11. Składnik cykliczny wskaźnika CCI na Łotwie
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Rysunek III.9.12. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w Polsce

Rysunek III.9.13. Składnik cykliczny wskaźnika CCI w Portugalii

129

Rysunek III.9.14. Składnik cykliczny wskaźnika CCI na Słowacji
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III.10. Handel detaliczny
Szeregi dotyczące handlu detalicznego są częścią zbioru statystyk
krótkookresowych (STS) publikowanych przez Eurostat we współpracy z krajowymi
urzędami statystycznymi państw członkowskich UE. Statystyki handlu detalicznego
wykorzystane w niniejszym badaniu dotyczą sekcji G klasyfikacji NACE
(odpowiednik PKD2007), działu 47 (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi) i obejmują sprzedaŜ detaliczną prowadzoną
w niewyspecjalizowanych sklepach, sprzedaŜ detaliczną Ŝywności, napojów i
wyrobów tytoniowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaŜ
detaliczną: paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, narzędzi technologii
informacyjnej i komunikacyjnej prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,
artykułów uŜytku domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, wyrobów
związanych z kulturą i rekreacją prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,
pozostałych wyrobów prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, a takŜe sprzedaŜ
detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach oraz prowadzoną poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami. Wykorzystany wolumen w cenach stałych 2005
r. został policzony w oparciu o informacje dotyczące obrotów w handlu detalicznym w
cenach bieŜących i odpowiedni deflator.
Szeregi sprzedaŜy detalicznej były dostępne dla wszystkich badanych krajów, przy
czy w przypadku Czech pierwsza dostępna obserwacja pochodzi ze stycznia 1996 r.,
dla Litwy i Estonii ze stycznia 1998 r., a dla Łotwy, ze stycznia 2000 r.

III.10.1. Wahania cykliczne sprzedaŜy detalicznej w strefie euro
W badanej próbie w przebiegu komponentu cyklicznego szeregu sprzedaŜy
detalicznej w strefie euro zidentyfikowano dwa pełne cykle. Licząc cykle między
dolnymi punktami zwrotnymi, pierwszy trwał od kwietnia 1997 r. do kwietnia 2004 r.,
drugi, prawie dwa razy krótszy, trwał od kwietnia 2004 r. do lipca 2007 r. Przyjmując
z kolei konwencję identyfikacji cyklu na podstawie odległości między górnymi
punktami zwrotnymi, pierwszy trwał od października 2000 r. do września 2007 r.,
drugi od września 2007 r. do sierpnia 2010 r. Ostatnia faza wzrostowa w przebiegu
badanego szeregu trwała od lipca 2009 do sierpnia 2010 i od tego górnego punktu
zwrotnego do ostatniej dostępnej obserwacji obserwujemy juŜ fazę spadkową. Około
sierpnia 2011 r. w badanym szeregu dla strefy euro zarysowała się zmiana wskazująca
na kolejny dolny punkt zwrotny, jednak z uwagi na to, Ŝe w analizie wykorzystano
szeregi do października 2011 r., długość obserwacji po tym okresie była
niewystarczającą, by moŜna to było stwierdzić formalnie.
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Porównując przebieg komponentu cyklicznego sprzedaŜy detalicznej z przebiegiem
cyklicznego komponentu PKB dla strefy euro trudno jest jednoznacznie stwierdzić,
który szereg był wyprzedający, a który opóźniony względem drugiego. Dla pierwszych
trzech punktów zwrotnych wyprzedzającym szeregiem był cykliczny komponent PKB
(o ok. 1-2 kwartały), potem, dla dwóch kolejnych punktów zwrotnych, to wahania
cykliczne sprzedaŜy detalicznej wyprzedzały cykl PKB. W końcu próby dla szeregu
komponentu cyklicznego sprzedaŜy detalicznej zidentyfikowano dodatkowy górny
punkt zwrotny, którego nie stwierdzono w przebiegu cyklu PKB. Co ciekawe, w obu
szeregach nie stwierdzono formalnie wystąpienia dodatkowych punktów zwrotnych w
okresie kryzysu rosyjskiego i tzw. szoku akcesyjnego. Zidentyfikowane wspólne fazy
spadkowe przypadały na okres związany z kryzysem wynikającym z pęknięcia „bańki
internetowej” oraz okres ostatniego globalnego kryzysu finansowego. Wahania
komponentu cyklicznego sprzedaŜy detalicznej w strefie euro są przedstawione na
rysunku III.10.1.

Rysunek III.10.1. Składnik cykliczny indeksu RS w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Porównując przebieg wahań cyklicznych sprzedaŜy detalicznej w strefie euro
z przebiegiem jakościowego szeregu reprezentującego wahania wskaźnika koniunktury
w handlu detalicznym dla tego obszaru walutowego moŜna zauwaŜyć większą
zmienność szeregu jakościowego i intensywność jego wahań. Reakcje ankietowanych
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menagerów były wyprzedzające względem danych ilościowych i to wyprzedzenie
wydaje się być większe dla dolnych punktów zwrotnych (od 5 do 19 miesięcy) niŜ dla
górnych punktów wrotnych (od 1 do 2 miesięcy). Wyjątkiem jest ostatni górny punkt
zwrotny zidentyfikowany dla obu szeregów, gdzie to szereg ilościowy o 5 miesięcy
wyprzedził szereg jakościowy. Dodatkową, istotną róŜnicą w przebiegu obu szeregów
jest reakcja na kryzys rosyjski. Nastroje ankietowanych w tym okresie menagerów
zmieniły się bardzo silnie, co skutkowało dodatkowymi dwoma punktami zwrotnymi,
podczas gdy twarde dane ilościowe zmieniły się tylko w niewielkim stopniu, zbyt
małym, by przerwać trwającą od kwietnia 1997 r. fazę wzrostową.
W przebiegu komponentu cyklicznego handlu detalicznego w strefie euro w okresie
od stycznia 1995 do października 2011 r. zidentyfikowano trzy fazy wzrostowe i trzy
spadkowe, przy czym ta ostatnia faza spadkowa jeszcze się nie zakończyła. Długość
trwania zidentyfikowanych faz była średnio taka sama (32 miesiące). Warto jednak
zauwaŜyć, Ŝe na początku badanej próby zarówno fazy wzrostowe, jak i spadkowe,
były zdecydowanie dłuŜsze od średniej (o ok. 10 miesięcy), by w drugiej części próby
ulec wyraźnemu skróceniu (teŜ o ok. 10 miesięcy).
Zmianie ulegały równieŜ amplitudy wahań cyklicznych analizowanego szeregu. W
pierwszej połowie próby wynosiły one ok. 2,6-2,8 pkt. proc. Potem, w okresie
poprzedzającym globalny kryzys finansowy oraz w fazie spadkowej będącej jego
konsekwencją, amplitudy wahań wyraźnie wzrosły – do ok. 3,7 pkt. proc.
Uwzględniając dodatkowo wspomniane wcześniej skrócenie faz wahań cyklicznych,
okres ten charakteryzuje równieŜ największa intensywność wahań. Od fazy
wzrostowej zidentyfikowanej po kryzysie finansowym amplitudy wahań cyklicznych
sprzedaŜy detalicznej znowu maleją, skraca się równieŜ długość faz.

III.10.2. Wahania cykliczne sprzedaŜy detalicznej w krajach UE
Porównanie wahań cyklicznych sprzedaŜy detalicznej w badanej grupie krajów UE
wskazuje, Ŝe w obserwowanym przedziale czasowym ich zróŜnicowanie jest
stosunkowo duŜe. Wysokie współczynniki korelacji i koherencji z szeregiem
referencyjnym, przy tej samej ilości zidentyfikowanych cykli mają tylko Hiszpania i
Francja, przy czym w przypadku obu tych krajów punkty zwrotne pojawiają się
średnio jeden miesiąc wcześniej niŜ w przypadku szeregu reprezentującego
zagregowane wahania cykliczne sprzedaŜy detalicznej w strefie euro. Dla Francji
wyprzedzenie to jest wyraźne na początku badanego okresu, wraz z kolejnymi
obserwacjami nie jest juŜ takie jednoznaczne, Przykładowo, dwa ostatnie górne punkty
zwrotne były opóźnione względem punktów zwrotnych strefy euro o odpowiednio 2 i
5 miesięcy. Z pozostałej grupy krajów wysoki stopień synchronizacji z wahaniami
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cyklicznymi sprzedaŜy detalicznej w strefie euro mają równieŜ badane szeregi dla
Estonii i Łotwy, z tym Ŝe w przypadku tych dwóch krajów, z uwagi na krótszą próbę,
zidentyfikowano o jeden cykl mniej niŜ w szeregu referencyjnym. W przypadku
innych badanych państw synchronizacja wahań jest juŜ mniejsza. Pewną poprawę dla
obliczonych statystyk uzyskujemy dopiero po przesunięciu punktów zwrotnych
uwzględniając średnią wartość opóźnienia/wyprzedzenia. W grupie krajów
wyprzedzających średnio wahania cykliczne sprzedaŜy detalicznej w strefie euro
zidentyfikowano Niemcy, Węgry, Włochy, Polskę i Portugalię. W przypadku
pozostałych państw stwierdzono opóźniony charakter wahań szeregów krajowych
względem szeregu referencyjnego. Prezentowane w tabeli III.10.2. wyniki dotyczące
średnich wyprzedzeń/opóźnień mogą być jednak częściowo obciąŜone inną ilością
zidentyfikowanych punktów zwrotnych (w przypadku Niemiec, czy Włoch o dwa
więcej niŜ w szeregu referencyjnym). Czechy i Polska naleŜą do grupy krajów, dla
których synchronizacja wahań cyklicznych jest najmniejsza.
Analiza zidentyfikowanego przebiegu wahań cyklicznych sprzedaŜy detalicznej w
badanej grupie państw pokazuje teŜ na zróŜnicowanie reakcji tej kategorii
ekonomicznej w odpowiedzi na szoki. Przykładowo, okres kryzysu rosyjskiego
pozwala na formalne wyodrębnienie dodatkowych punktów zwrotnych w
kształtowaniu się danych ilościowych dla Czech, Niemiec, Grecji, Włoch, Litwy,
Łotwy i Estonii (dla ostatnich państw z uwagi na krótszą próbę wnioski w tym okresie
nie są jednoznaczne, jednak przebieg szeregu wskazuje na reakcję na kryzys rosyjski).
Co ciekawe, w Hiszpanii i Portugalii, gdzie w tym okresie obserwowaliśmy głębokie
załamanie ocen koniunktury w handlu detalicznym, zmienne ilościowe pokazały
jedynie niewielkie zmiany, które formalnie nie skutkowały dodatkowymi punktami
zwrotnymi. Podobną sytuację mamy w przypadku Polski, dla której cykl sprzedaŜy
detalicznej w tym okresie znajdował się w silnej fazie wzrostowej zapoczątkowanej w
sierpniu 1996 r. Bark dodatkowych punktów zwrotnych w okresie kryzysu rosyjskiego
dotyczy równieŜ szeregu referencyjnego, pomimo istotnego wpływu tego załamania na
dane jakościowe dotyczące ocen koniunktury w handlu detalicznym w strefie euro.
Kolejnym szokiem, który moŜna zidentyfikować w analizowanym przedziale
czasowym jest kryzys wywołany pęknięciem bańki internetowej. O ile w przypadku
danych jakościowych dotyczących oceny koniunktury w handlu detalicznym reakcja
na ten szok była względnie zsynchronizowana, to w przypadku danych ilościowych
sytuacją jest nieco inna. Szereg referencyjny wskazał, Ŝe górny punkt zwrotny w
przebiegu wahań cyklicznych sprzedaŜy detalicznej w tym okresie miał miejsce
październiku 2000 r. W okolicach tego punktu zidentyfikowano teŜ górne punkty
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zwrotne dla Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Litwy i Łotwy. Jest teŜ jednak duŜa grupa
krajów, gdzie górny punkt zwrotny wystąpił ok. rok wcześniej (Francja, Węgry,
Polska, Słowacja). W Czechach, podobnie jak w przypadku szeregu jakościowego,
zanotowano silne opóźnienie w rozpoczęciu fazy spadkowej względem szeregu
referencyjnego (o 10 miesięcy). Estonia i Włochy zdają się w tym okresie być pod
wpływem jakichś zmian lokalnych, bo górny punkt zwrotny pojawia się dla tych
państw dopiero w kwietniu i grudniu 2002 roku.
Okolice tzw. szoku akcesyjnego, to praktycznie dla wszystkich badanych krajów
okres rozpoczęcia się najsilniejszej w badanym okresie fazy wzrostowej. W przypadku
szeregu referencyjnego, rozpoczęła się ona od kwietnia 2004 r., dla pozostałych
państw dolny punkt zwrotny był blisko szeregu referencyjnego. Pierwsze z badanych
państw europejskich, w którym zauwaŜono poprawę koniunktury w handlu
detalicznym w tym okresie są Niemcy, gdzie dolny punkt zwrotny wystąpił juŜ w maju
2003 r. Tak wczesne pojawienie się fazy wzrostowej w Niemczech moŜe być równieŜ
związane z silną fazą wzrostową wahań cyklicznych handlu detalicznego w Stanach
Zjednoczonych, która rozpoczęła się w grudniu 2002 r. Pewną anomalię wahań w tym
okresie względem pozostałych państw wykazuje komponent cykliczny sprzedaŜy
detalicznej w Polsce. Jest to jedyny z badanych krajów, dla którego w 2004 r.
zanotowano górny punkt zwrotny. Wahania cykliczne sprzedaŜy detalicznej w
kwietniu weszły w krótki okres fazy spadkowej, podczas gdy w innych państwach
obserwowano silną fazę wzrostową. Faza spadkowa w Polsce skończyła się w maju
2005 r., cztery miesiące wcześniej od zakończenia silnej fazy spadkowej w Hiszpanii
trwającej nieprzerwanie od maja 2000 r.
Globalny kryzys finansowy to okres niemal równoczesnego rozpoczęcia silnej fazy
spadkowej w przebiegu wahań cyklicznych sprzedaŜy detalicznej we wszystkich
badanych krajach. Dla szeregu referencyjnego górny punkt zwrotny miał miejsce we
wrześniu 2007 r. i praktycznie w odstępnie +/- kwartału wystąpił on we wszystkich
badanych krajach. Nieco wcześniej fazę spadkową dla cyklu sprzedaŜy detalicznej
zaobserwowano w Niemczech i na Węgrzech, podobnie jak to miało miejsce w danych
jakościowych dotyczących koniunktury w handlu detalicznym. O ile ta wcześniejsza
faza spadkowa mogła wynikać z jakichś czynników lokalnych, to równieŜ dla tych
państw w 2007 r. widzimy wyraźne dodatkowe załamanie, które jednak w ramach
przyjętej procedury nie mogło zostać stwierdzone formalnie jako kolejny punkt
zwrotny. Najpóźniej faza wzrostowa w handlu detalicznym załamała się w Grecji,
Czechach, Portugalii, na Litwie i na Słowacji (pierwsza połowa 2008 r.).

137

Przeprowadzone badanie wskazuje, Ŝe w przypadku niektórych badanych krajów
okres globalnego kryzysu finansowego wcale nie był najgłębszą i najbardziej
intensywną fazą spadkową komponentu cyklicznego w handlu detalicznym.
Przykładowo, dla Czech silniejsza była faza spadkowa między październikiem 1996 r.
a listopadem 1998. W Niemczech, Włoszech, Portugalii i w Polsce równie silne
załamanie obserwowano w okresie kryzysu dot-com (w przypadku cyklu w handlu
detalicznym w Polsce, było ono nawet silniejsze niŜ skutki globalnego kryzysu
finansowego).
Poza Polską, Czechami i Słowacją, we wszystkich badanych krajach po załamaniu
spowodowanym globalnym kryzysem finansowym zidentyfikowano juŜ kolejny dolny
punkt zwrotny. W przypadku Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Francji zainicjował on
jednak bardzo krótką fazę wzrostową, która zakończył górny punkt zwrotny
zidentyfikowany w okresie od marca 2010 r. do stycznia 2011 r. Od tego okresu we
wspomnianych krajach, podobnie jak w przypadku szeregu referencyjnego,
obserwujemy fazę spadkową wahań koniunktury w handlu detalicznym. W
pozostałych krajach poza wymienionymi w niniejszym akapicie trwa faza wzrostowa.

Rysunki III.10.2. Składnik cykliczny indeksu RS w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny RS w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny RS w strefie euro ogółem. Linie zostały tak
nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Przebieg wahań cyklicznych w handlu detalicznym dla państw członkowskich UE
objętych niniejszym badaniem pokazany jest na rysunkach III.10.2-14., natomiast
szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji punktów zwrotnych, wartości
ekstremalnych, czasie trwania poszczególnych faz, czy miarach synchronizacji wahań
cyklicznych takich jak korelacja i koherencja zawarte są w tabelach III.10.1-3.

Rysunki III.10.3. Składnik cykliczny indeksu RS w Niemczech

Rysunki III.10.4. Składnik cykliczny indeksu RS w Estonii
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Rysunki III.10.5. Składnik cykliczny indeksu RS w Hiszpanii

Rysunki III.10.6. Składnik cykliczny indeksu RS we Francji
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Rysunki III.10.7. Składnik cykliczny indeksu RS w Grecji

Rysunki III.10.8. Składnik cykliczny indeksu RS na Węgrzech
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Rysunki III.10.9. Składnik cykliczny indeksu RS we Włoszech

Rysunki III.10.10. Składnik cykliczny indeksu RS na Litwie
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Rysunki III.10.11. Składnik cykliczny indeksu RS na Łotwie

Rysunki III.10.12. Składnik cykliczny indeksu RS w Polsce

143

Rysunki III.10.13. Składnik cykliczny indeksu RS w Portugalii

Rysunki III.10.14. Składnik cykliczny indeksu RS na Słowacji
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III.11. Koniunktura w handlu detalicznym
Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym (RCI) jest obliczany w oparciu
o zharmonizowane badanie koniunktury, w którym respondenci jakościowo oceniają
bieŜące zmiany sytuacji gospodarczej zarządzanych przedsiębiorstw, obecny stan
zapasów oraz oczekiwania dotyczące produkcji, nowych zamówień czy zatrudnienia.
Szeregi analizowane w niniejszym badaniu pochodzą z bazy danych Eurostatu i
dostępne były dla wszystkich uwzględnionych krajów, przy czym w przypadku Litwy
pierwsza dostępna obserwacja pochodzi z kwietnia 1995 r., a w przypadku , Łotwy i
Węgier, ze stycznia 1996 r.

III.11.1. Wahania cykliczne wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym
w strefie euro
Przebieg szeregu reprezentującego wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym w
strefie euro pozwala na identyfikację trzech pełnych cykli. Przyjmując konwencję
liczenia cyklu zaczynając od dolnego punktu zwrotnego, pierwszy cykl trwał od
września 1995 r, do czerwca 1999 r., drugi od czerwca 1999 r. do października 2002 r,
trzeci od października 2002 r. do lutego 2009 r. Identyfikując cykle na podstawie
odległości między górnymi punktami zwrotnymi, pierwszy trwał od maja 1998 do
sierpnia 2000, drugi od sierpnia 2000 do sierpnia 2007, natomiast trzeci od sierpnia
2007 do stycznia 2011 r. Ostatnia faza wzrostowa w przebiegu badanego szeregu
trwała od lutego 2009 do stycznia 2011, natomiast od stycznia 2011 do ostatniej
dostępnej obserwacji obserwujemy juŜ fazę spadkową. Porównując przebieg szeregu
wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym w strefie euro z przebiegiem
cyklicznego komponentu PKB dla tego wspólnego obszaru walutowego moŜna
zauwaŜyć wyprzedający charakter danych jakościowych. Wszystkie punkty zwrotne
szeregu jakościowego poprzedzały punkty zwrotne szeregu ilościowego. Dotyczyło to
zarówno kryzysu spowodowanego pęknięciem bańki internetowej, jak równieŜ
ostatniego kryzysu finansowego. W danych jakościowych dało się zauwaŜyć
dodatkowy cykl będący konsekwencją kryzysu rosyjskiego. W przypadku szeregu
reprezentującego cykliczną część PKB w tym samym okresie występuje równieŜ
pewna zmiana w jego przebiegu, jednak jej intensywność, jak i okres trwania były zbyt
małe, by w ramach przyjętej procedury identyfikacji punktów zwrotnym moŜna było
mówić o kolejnym cyklu dla PKB całej strefy euro. Podobne wnioski zresztą daje
porównanie przebiegu wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym z jego bardziej
bezpośrednim odpowiednikiem jakościowym, jakim jest część cykliczna sprzedaŜy
detalicznej w strefie euro. Tutaj równieŜ zidentyfikowane punkty zwrotne wskazują na
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wyprzedzający charakter danych jakościowych, poza ostatnim górnym punktem
zwrotnym, który wcześniej pojawił się dla szeregu ilościowego. W przebiegu
komponentu cyklicznego szeregu sprzedaŜy detalicznej dla strefy euro, podobnie jak
dla PKB, nie moŜna było formalnie stwierdzić dodatkowego cyklu spowodowanego
kryzysem rosyjskim, pomimo silnej zmiany danych o charakterze jakościowym w tym
okresie.
Wahania składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w handlu są przedstawione na
rysunku III.11.1.

Rysunek III.11.1. Składnik cykliczny wskaźnika RCI w strefie euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Dla szeregu wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym w strefie euro
zidentyfikowano po cztery fazy wzrostowe i spadkowe. Analiza cech morfologicznych
wahań cyklicznych tego wskaźnika wskazuje na zróŜnicowanie w czasie trwania
poszczególnych faz. Średnio fazy spadkowe trwały 19 miesięcy, a fazy wzrostowe 32
miesiące. Tak duŜa róŜnica wynika z wyjątkowo długich pierwszej i trzeciej fazy
wzrostowej zidentyfikowanej w badanej próbie. Pierwsza faza wzrostowa trwała od
września 1995 r. do maja 1998 r., czyli 32 miesiące. Trzecia faza wzrostowa
rozpoczęła się w październiku 2002 r. i trwała nieprzerwanie przez okres 58 miesięcy
do sierpnia 2007 r. W przebiegu tej fazy daje się zaobserwować wyraźna zmiana ocen
koniunktury w handlu detalicznym w okresie tzw. szoku akcesyjnego. Na poziomie
zagregowanym jest ona jednak zbyt mała, by moŜna mówić o wystąpieniu

148

dodatkowego cyklu. Taki cykl pojawi się natomiast w przebiegu tego wskaźnika w
części z badanych krajów, o czym dalej.
Podobna amplituda wahań w poszczególnych fazach do okresu kryzysu
finansowego (od 12,5 pkt. do 14,9 pkt.) skutkuje zbliŜonymi intensywnościami.
Wyjątkiem w tym okresie są intensywności dla wspomnianych pierwszej i trzeciej
fazy, które ze względu na wyjątkową długość tych faz, są wyraźnie niŜsze – o ok. 0,6
pkt. średnio w ujęciu bezwzględnym. Wyraźnie większa amplituda wahań fazy
spadkowej i wzrostowej pojawia się w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Od
sierpnia 2007 r. do lutego 2009 r. (18 miesięcy) wartość wskaźnika koniunktury w
handlu detalicznym spada aŜ o 22 pkt. (najwięcej w obserwowanej próbie), czego
skutkiem jest największa w ujęciu bezwzględnym intensywność przebiegu dla tej fazy
cyklu w porównaniu do pozostałych zidentyfikowanych faz. Potem obserwujemy okres
poprawy jakościowej oceny koniunktury w handlu detalicznym o 19 pkt. (druga co do
wartości bezwzględnej wartość zaobserwowanej zmiany w ramach zidentyfikowanych
faz). Okres tej poprawy jest juŜ jednak nieco dłuŜszy, trwa 23 miesiące do stycznia
2011 r., przez co intensywność zmian w kształtowaniu się badanego wskaźnika dla
strefy euro jest juŜ zbliŜona do wartości intensywności oszacowanych dla poprzednich
faz. Przebieg analizowanego szeregu wskazuje, Ŝe w okresie kryzysu finansowego faza
spadkowa nie odbiegała znacząco swoją długością od innych wykrytych w badanej
próbie faz spadkowych, wyjątkowo duŜa była natomiast skala spadku. Następująca po
niej faza wzrostowa była jednak krótsza niŜ średnia długość zidentyfikowanych faz
wzrostowych, przez co relatywnie szybko jakościowa ocena wahań koniunktury w
handlu detalicznym w strefie euro znowu znalazła się w fazie spadkowej.

III.11.2. Wahania cykliczne wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym
w krajach UE
Analiza porównawcza wahań wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym w
badanej grupie krajów wskazuje na stosunkowo duŜe zróŜnicowanie. Jest grupa
krajów, dla której zarówno współczynniki korelacji jak i koherencja z referencyjnym
szeregiem strefy euro jest wysoka (Niemcy, Włochy, Francja, Grecja. W przypadku
pozostałych krajów synchronizacja wahań tego wskaźnika jakościowego ze zmienną
referencyjna jest wyraźnie niŜsza. DuŜe zróŜnicowanie w przebiegu wskaźnika
koniunktury w handlu detalicznym występuje szczególnie w początku próby, do
okresu ostatniego kryzysu finansowego. Spowodowane jest to róŜną reakcją tej
zmiennej w poszczególnych krajach na tzw. kryzys rosyjski oraz boom akcesyjny.
W przypadku kryzysu rosyjskiego moŜna zidentyfikować grupę krajów, dla której
reakcja w ocenie koniunktury w handlu detalicznym była na tyle silna i długotrwała,
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Ŝe do następującego po im kryzysu związanego z pęknięciem bańki internetowej nie
dało się zidentyfikować górnego punktu zwrotnego. Oznacza to w praktyce, Ŝe od
okresu kryzysu rosyjskiego do końca kryzysu dot-com w krajach tych trwała faza
spadkowa. Są to Litwa i Łotwa, relatywnie silnie zaleŜne do powiązań handlowych z
Rosją i co moŜe wydawać się dziwne, Portugala oraz Hiszpania. Szczególnie głęboka
faza spadkowa w reakcji na kryzys rosyjski wystąpiła teŜ w Polsce, Słowacji, na
Węgrzech i we Włoszech. Pomimo silnego spadku w tym okresie w tej grupie krajów
do okresu kryzysu dot-com zidentyfikowano jednak równie silną fazę wzrostową
pozwalająca na wyodrębnienie górnego punktu zwrotnego. W badanej grupie krajów
były teŜ takie, które w okresie kryzysu rosyjskiego nie zareagowały górnym punktem
zwrotnym koniunktury w handlu detalicznym. Do tej grupy krajów naleŜą Niemcy i
Czechy, które kryzys rosyjski zastał juŜ w fazie spadkowej, rozpoczętej odpowiednio
w październiku i lipcu 1996 r. i po której nie zdąŜył się wykształcić dolny punkt
zwrotny. Nieco innym przykładem jest Francja, w przypadku której faza wzrostowa
obserwowana od grudnia 196 r. była na tyle silna, Ŝe kryzysu rosyjski spowodował
jedynie niewielką zmianę, której w ramach przyjętych załoŜeń nie moŜna było
interpretować jako górny punkt zwrotny. Co ciekawe, pomimo braku identyfikacji
kolejnego cyklu w okresie kryzysu rosyjskiego dla największych państw
członkowskich strefy euro- Niemiec i Francji, jest on bardzo wyraźny w
zagregowanym szeregu referencyjnym, na który składają się wszystkie kraje
wspólnego obszaru walutowego.
Reakcja koniunktury w handlu detalicznym na pęknięcie bańki internetowej w
grupie badanych państw była w miarę zsynchronizowana, poza Czechami i Słowacją,
gdzie zanotowano opóźnienie w rozpoczęciu fazy spadkowej względem szeregu
referencyjnego o 15 miesięcy oraz Litwą, Łotwą, Hiszpanią i Portugalią, w których to
państwach po silnej reakcji na kryzys rosyjski nie wykształciła się na tyle wyraźna faza
wzrostowa, by w międzyczasie moŜna było zidentyfikować górny punkt zwrotny.
Kolejny okres zróŜnicowania w reakcji wahań koniunktury na szoki to tzw. szok
akcesyjny związany z przyjęciem 12 nowych państw członkowskich do Unii
Europejskiej. W zasadzie we wszystkich badanych krajach na przełomie lat 2003-2004
wystąpiła zmiana w przebiegu wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym, w części
była ona jednak zbyt mała, by do okresu następnego szoku związanego z globalnym
kryzysem finansowym moŜna było formalnie zidentyfikować kolejną fazę cyklu wahań
koniunktury w handlu detalicznym. Do grypy tych krajów naleŜą: Litwa, Łotwa,
Estonia oraz Czechy. Kraje, które zareagowały górnym punktem zwrotnym na szok
akcesyjny moŜna podzielić na dwie grupy – te, w których wystąpił on w końcu 2003 r.
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(Niemcy, Hiszpania, Polska Słowacja) i te, w których widoczny był on w drugiej
połowie 2004 r. (Francja, Portugalia i Litwa). Na Węgrzech i w Grecji górny punkt
zwrotny zidentyfikowano odpowiednio w marcu i styczniu 2004 r., natomiast we
Włoszech w styczniu 2003 r. Stosunkowo duŜe zróŜnicowanie wystąpienia górnego
punktu zwrotnego największych gospodarek strefy euro (Niemiec, Francji i Włoch),
moŜe być przyczyną braku jego formalnej identyfikacji w tym okresie dla szeregu
referencyjnego, czyli wskaźnika wahań koniunktury w handlu detalicznym w całej
stresie euro.
W przypadku globalnego kryzysu finansowego najwcześniej zmianę wskaźnika
koniunktury w handlu detalicznym obserwujemy na Węgrzech, w Niemczech i w
Estonii, gdzie górny punkt zwrotny pojawia się juŜ w drugiej połowie 2006 r. Potem,
kolejno w fazę spadkową koniunktura w handlu detalicznym wchodzi na Litwie, w
Hiszpanii, na Łotwie, równocześnie we Francji, Włoszech i Polsce i niewiele później w
Portugalii i Grecji. Najpóźniej – odpowiednio w lutym i kwietniu 2008 r., górny punkt
zwrotny pojawia się w Czechach i na Słowacji. Dla szeregu referencyjnego górny
punkt zwrotny zidentyfikowano w sierpniu 2007 r., a rozpiętość występowania tych
punktów w poszczególnych krajach względem szeregu referencyjnego sięgała od -15
do 8 miesięcy. DuŜo bardziej zsynchronizowany wydaje się moment rozpoczęcia fazy
wzrostowej. Dla szeregu referencyjnego jest to luty 2009 r., a rozpiętość dla badanych
krajów nie przekraczała -3 (Hiszpania) i 8 (Czechy) miesięcy. Wcześniej niŜ w szeregu
referencyjnym dolny punkt zwrotny wystąpił teŜ w Niemczech i we Włoszech.
Wyjątkiem jest tutaj Grecja, gdzie załamanie koniunktury w handlu detalicznym było
najdłuŜsze i trwało do grudnia 2010 r.
Okres kryzysu finansowego był w zasadzie jedynym, którego skutki w ocenie
koniunktury w handlu detalicznym moŜna było wyodrębnić dla wszystkich badanych
krajów. W tym okresie fazy spadkowe były teŜ najgłębsze w obserwowanej próbie
spośród innych zidentyfikowanych. Poza Grecją, poprzedziły one fazy wzrostowe w
poszczególnych krajach, dla których z kolei amplituda okazała się najwyŜsza.
Skutki kryzysu finansowego mierzone zmianą amplitudy wskaźnika koniunktury w
handlu detalicznym były największe na Litwie, w Grecji, na Łotwie, w Estonii i na
Słowacji. Relatywnie najmniej odczuły go Włochy oraz Polska. W przypadku
pozostałych krajów były zbliŜone. W krajach, które najmocniej odczuły kryzys
obserwujemy z kolei najbardziej intensywną następująco po nim fazę wzrostowa.
W znacznej większości krajów poza Czechami, Słowacją i Grecją, po okresie
dodatniej fazy wzrostowej po kryzysie zidentyfikowano juŜ górny punkt zwrotny
(początek 2011 r.). W przypadku Hiszpanii zdąŜył się nawet wykształcić kolejny krótki
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cykl, który trwał odpowiednio 28 miesięcy, jeŜeli wyznaczymy go na podstawie
dolnych punktów zwrotnych i 36 miesięcy– licząc w oparciu o górne punkty zwrotne.
Kształtowanie się wahań cyklicznych wskaźnika koniunktury w handlu detalicznym
dla państw członkowskich UE objętych niniejszym badaniem pokazany jest na
rysunkach III.11.2-14., natomiast szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji
punktów zwrotnych, wartości ekstremalnych, czasie trwania poszczególnych faz, czy
miarach synchronizacji wahań cyklicznych takich jak korelacja i koherencja zawarte są
w tabelach III.11.1-3.

Rysunek III.11.2. Składnik cykliczny wskaźnika RCI w Czechach
Uwagi: linia (grubsza) z etykietami dat punktów zwrotnych – składnik cykliczny RCI w kraju
UE, linia (cieńsza) bez etykiet – składnik cykliczny RCI w strefie euro ogółem. Linie zostały
tak nałoŜone na siebie, aby pokazać względne połoŜenie punktów zwrotnych i względne
odchylenia (amplitudy). Rysunek nie oddaje wartości absolutnych (brak osi pionowej).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i IRG SGH.
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Rysunek III.11.3. Składnik cykliczny wskaźnika RCI w Niemczech

Rysunek III.11.4. Składnik cykliczny wskaźnika RCI w Estonii
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Rysunek III.11.5. Składnik cykliczny wskaźnika RCI w Hiszpanii

Rysunek III.11.6. Składnik cykliczny wskaźnika RCI we Francji
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Rysunek III.11.7. Składnik cykliczny wskaźnika RCI w Grecji

Rysunek III.11.8. Składnik cykliczny wskaźnika RCI na Węgrzech
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Rysunek III.11.9. Składnik cykliczny wskaźnika RCI we Włoszech
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