
 

 

I.  WSTĘP 

 
 Działalność gospodarcza podlega nieustannym fluktuacjom. Wahaniom podlegają 
główne zmienne makroekonomiczne, opisujące aktywność gospodarczą. Zmiany te 
przebiegają z róŜną intensywnością w kolejnych okresach, podlegają jednak pewnym 
prawidłowościom cyklicznym. Za przełomowe w dziedzinie identyfikacji cyklu 
koniunkturalnego uznaje się prace Burnsa i Mitchella. Są oni autorami klasycznej 
definicji cyklu, zaś opublikowana przez nich w 1946 roku praca pt. Measuring 
business cycles uwaŜana jest za fundamentalne dzieło, stanowiące punkt zwrotny w 
badaniach koniunktury. Cykl koniunkturalny określa się klasycznie jako „rodzaj 
fluktuacji obserwowanych w ogólnej działalności gospodarczej narodów, które 
organizują swoją działalność głównie w przedsiębiorstwach nastawionych na zysk: 
cykle składają się z ekspansji, występującej w tym samym czasie w róŜnych obszarach 
aktywności gospodarczej, po której następują podobnie powszechne recesje, 
spowolnienia i oŜywienia prowadzące do ekspansji w następnym cyklu; ta sekwencja 
zmian powtarza się, ale nie periodycznie; czas trwania cykli koniunkturalnych zmienia 
się od więcej niŜ jednego roku do dwunastu lat; nie są podzielne na krótsze cykle o 

podobnym charakterze i amplitudzie podobnej do nich samych”1. Badania prowadzone 
w ramach głównych nurtów współczesnej makroekonomii doprowadziły do 
rozwinięcia i zmodyfikowania tej definicji. Wprowadzono kategorię cyklu wzrostu 
jako trafniej oddającą charakter występujących obecnie fluktuacji. Jako jedna z 
pierwszych nowe podejście zdefiniowała Mintz, badając przebieg cykli w Niemczech 
zachodnich po II wojnie światowej. Koncepcja Mintz bazuje na dostosowywaniu się 

zmiennych i wskaźników do ich rosnącego trendu2.  WyróŜniła ona dwa podejścia do 
badania tych procesów. Pierwsze koncentruje się na badaniu fluktuacji zagregowanej 
aktywności gospodarczej wokół długookresowego trendu. Wahania te są podstawą do 
wyróŜnienia dwóch faz aktywności gospodarczej: fazy wzrostowej, kiedy rosnąca 
aktywność przesuwa gospodarkę powyŜej linii trendu (wzrost aktywności 
gospodarczej, ekspansja) i spadkowej, kiedy spowolnienie aktywności gospodarczej 
przesuwa gospodarkę poniŜej linii trendu (spadek aktywności gospodarczej, recesja). 
Ta koncepcja określana jest mianem cyklu odchyleń, uwaga badaczy koncentruje się 
bowiem na odchyleniach wartości poszczególnych zmiennych od ich długookresowej 
tendencji zmian. Drugie podejście koncentruje się na badaniu dynamiki zmian stóp 

                                                      
1 Burns, Mitchell, s. 3. 
2  Mintz, s. 12-14. 
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wzrostu poszczególnych zmiennych makroekonomicznych, opisujących aktywność 
gospodarczą. W szczególności na przyspieszeniach tempa tego wzrostu i jego 
spowolnieniach. Główna róŜnica miedzy tymi podejściami, zdaniem Mintz, sprowadza 
się do definicji średniej stopy wzrostu, która w cyklu stóp wzrostu staje się punktem 
odniesienia dla rozróŜnienia okresów wysokiej i niskiej stopy wzrostu, zaś w cyklu 

odchyleń zastępuje długookresowy trend, względem którego mierzy się odchylenia.3 
Dynamiczny rozwój zarówno metod filtracji trendu jak i technik i procedur 
obliczeniowych, jaki  nastąpił w ostatnich latach, oraz dostępność zautomatyzowanych 
pakietów komputerowych,  znacząco zmieniły znaczenie tego problemu.  
 W definicji cyklu wzrostu akcentuje się współzaleŜność wzrostu i wahań 
cyklicznych, wyróŜniając dwie fazy cyklu koniunkturalnego: okresy relatywnie 
wysokich i niskich stóp wzrostu w cyklu stóp wzrostu bądź okresy przyspieszenia i 

spowolnienia aktywności gospodarczej w cyklu odchyleń4. Poszczególne fazy, 
podobnie jak w cyklu klasycznym, są oddzielone od siebie punktami zwrotnymi. 
Lokalizacja punktów zwrotnych ma istotne znaczenie dla charakterystyki cech 
morfologicznych wahań. Cykle wzrostowe znalazły wielu zwolenników wśród 
współczesnych badaczy koniunktury. Wśród powodów, które mogą być przyczyną tej 
popularności, Moore wymienia następujące fakty:  

• wskaźniki wyprzedzające koniunktury trafniej odwzorowują cykle wzrostowe 
niŜ klasyczne, poniewaŜ są bardziej wraŜliwe na wszelkiego rodzaju 
spowolnienia;  

• wszystkie wskaźniki, zarówno wyprzedzające, równolegle jak i opóźnione w 
odniesieniu do cyklu wzrostowego, zachowują się w podobny sposób w USA i 
innych krajach uprzemysłowionych, 

• cykle wzrostowe są ściśle powiązane ze stopą inflacji - większym spadkom 
stopy inflacji od 1948 roku towarzyszy spowolnienie wzrostu, często takŜe 
wzrost bezrobocia5.  

 Z kolei Zarnowitz  podkreśla, iŜ współcześnie cykle ujawniają się bardziej w 
zmianach stóp wzrostu niŜ zmianach poziomów poszczególnych zmiennych, zwłaszcza 

produktu i zatrudnienia6.  

                                                      
3 TamŜe, s. 16. 
4 ZaleŜności te podkreślali w swoich badaniach wybitni analitycy cykli koniunkturalnych: 
Zarnowitz, Klein, czy Moore (zob. Klein, Moore; Zarnowitz, Moore; Zarnowitz).  
5 Moore, s. 62-64. 
6 Zarnowitz, s. XV. 
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 Do badania cykli wzrostowych wykorzystywane są nieco odmienne narzędzia i 
metody analizy statystyczno-ekonometrycznej. Podstawową róŜnicą w stosunku do 
analizy klasycznej jest konieczność wypreparowania trendu oraz czynnika 
odpowiadającego za fluktuacje wokół niego. Wykorzystywane są do tego celu 
specjalistyczne metody określane mianem filtrów. Wiele metod i narzędzi, 
rozwijanych do badania cech morfologicznych klasycznych wahań cyklicznych zostało 
zaadoptowanych do badania tych cech w cyklu wzrostowym.  
 Przedmiotem badań i głównych kontrowersji między przedstawicielami 
poszczególnych nurtów makroekonomii są zwłaszcza przyczyny fluktuacji. Problem 
ten ma kluczowe znaczenie dla polityki gospodarczej. Pomijając pomniejsze nurty 
teoretyczne (szkoły austriackiej, teorię cyklu politycznego, teorię anarchistyczno-
syndykalistyczną), linia podziału przebiega między zwolennikami podejścia 
klasycznego i keynesowskiego. RóŜnice między ekonomistami w opisie przyczyn i 
przebiegu cykli koniunkturalnych wynikają zarówno z odmiennych przesłanek 
teoretycznych, jak i odmiennego postrzegania zaleŜności o charakterze przyczynowo-
skutkowym. Najogólniej moŜna stwierdzić, iŜ zwolennicy ekonomii klasycznej 
głównych przyczyn wahań koniunkturalnych upatrują w procesach zachodzących po 
stronie podaŜy, akcentując rolę wielkości realnych, podczas gdy zwolennicy Keynesa 
lokują je po stronie popytu. W ostatnich latach do teorii makroekonomii przebija się 
pogląd, zgodnie z którym cykl koniunkturalny w klasycznym rozumieniu nie 
występuje, a obserwowane fluktuacje, stanowiące niecykliczne odchylenia od stanu 
równowagi (lub stanu bliskiego stanowi równowagi), nie mają charakteru 

deterministycznego, modelowane są jako szoki stochastyczne7  
 Wraz z powstaniem i rozszerzaniem się obszarów wspólnej waluty, w dziedzinie 
badań nad cyklem koniunkturalnym wykształcił się odrębny nurt, oparty na teorii 
optymalnych obszarów walutowych (Mundell, 1961), w ramach którego prowadzone 
są badania nad synchronizacją cykli koniunkturalnych między gospodarkami lub 
grupami gospodarek. W teorii integracji monetarnej wyróŜnia się trzy podejścia 
(Borowski, Woreta, 2002). W wąskim ujęciu szacuje się jedynie koszty utraty 
autonomii polityki pienięŜnej i kursowej. Koszt ten jest tym większy, im większa jest 
podatność gospodarki na szoki asymetryczne (McKinnon, 1963), zaś symetryczność 
szoków makroekonomicznych określona jest m.in. przez podobieństwo struktur 
gospodarczych, które jest swoistą meta-właściwością, konsumującą wpływ innych 
czynników (Kenen, 1969). Im jest ono wyŜsze, tym większa jest synchroniczność cykli 

                                                      
7 Taki pogląd prezentowany jest m.in. w pracy Barczyka, Kąska, Lubińskiego i Marczewskiego. 
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koniunkturalnych powiązanych gospodarek, przemawiająca za prowadzeniem 
wspólnej polityki pienięŜnej (Tavlas, 1994). Badania synchronizacji cykli 
koniunkturalnych prowadzone są w podejściu poszerzonym, zwanym eklektycznym. 
Pełna analiza bilansu korzyści i strat wynikających z wprowadzenia wspólnej waluty 
(podejście trzecie) wymaga nadto oceny otwartości gospodarczej i elastyczności 
rynków czynników wytwórczych. 
 Dotychczasowy dorobek w dziedzinie badania cykli koniunkturalnych  jest dość 
obfity. Badacze cyklu koniunkturalnego w Polsce odczuwają pewien dyskomfort, 
wynikający zarówno ze stosunkowo krótkiego okresu, jaki minął od transformacji 
systemu funkcjonowania gospodarki, jak i dodatkowego skrócenia  dostępnych 
szeregów  danych, opisujących przebieg działalności gospodarczej w okresie 
transformacji, ze względu na ich nieporównywalność (dotyczy to zwłaszcza PKB). 
Mimo to ten nurt badawczy rozwija się w Polsce dynamicznie. Z prac powstałych w 
ostatnim okresie naleŜy wymienić przede wszystkim badania: Barczyka, Kąska, 
Lubińskiego, Marczewskiego (2006), Matkowskiego i Próchniaka (2005, 2007, 2009), 
Skrzypczyńskiego (2006, 2008, 2010), Drozdowicz-Bieć (2008), Barczyka, 
Konopczak, Lubińskiego i Marczewskiego (2010), Gradzewicza, Growca, Hagemejera 
i Popowskiego (2010). Dyskusje prowadzone w związku z wejściem naszego kraju do 
unii walutowej przyczyniły się do aktywizacji środowiska badaczy koniunktury w 
naszym kraju. Obecny kryzys zwiększył takŜe zainteresowanie wynikami tych badań 
wśród polityków gospodarczych. To skłoniło autorów do  podjęcia proponowanego 
tematu badawczego 
 Podjęto badania, mające na celu udowodnienia następującej hipotezy badawczej: 
synchronizacja wahań cyklicznych w Polsce i krajach członkowskich pogłębia się. 
Badanie przeprowadzono dla wybranych krajów członkowskich UE, jako obszar 
referencyjny przyjęto strefę euro jako całość (EA17). Spośród starych krajów 
członkowskich analizowano trzy największe gospodarki: Niemcy (DE), Francję (FR) i 
Włochy (IT) oraz trzy kraje naleŜące do tzw. grupy krajów peryferyjnych, tj. Hiszpanię 
(ES), Portugalię (PT) i Grecję (GR). Spośród nowych krajów członkowskich, 
analizowano siedem krajów (NMS7), kraje bałtyckie: Litwę (LT), Łotwę (LV) i 
Estonię (EE) oraz kraje grupy wyszechradzkiej: Polskę (PL), Czechy (CZ), Węgry 
(HU) i Słowację (SK). Dobór krajów do analizy był arbitralną decyzją autorów. 
 Występujące między krajami róŜnice wynikają z odmienności struktur 
gospodarczych, powodujących odmienne reakcje na szoki popytowe i podaŜowe. 
Proces badawczy, prowadzący do weryfikacji przyjętej hipotezy, podzielono na kilka 
etapów: W pierwszym etapie  przeprowadzono badania obejmujące: 
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• identyfikację wahań cyklicznych poszczególnych zmiennych 
makroekonomicznych, ilościowych: PKB (PKB), produkcji sprzedanej 
przemysłu (IP), konsumpcji (CONS), produkcji budowlanej (CP), inwestycji 
(GFCF), sprzedaŜy detalicznej (RS) i jakościowych: wskaźnika nastrojów 
ekonomicznych (ESI), wskaźnika nastrojów konsumentów (CSI), wskaźnika 
koniunktury w przemyśle (ICI), budownictwie (CCI), handlu (RCI). 

• analizę cech morfologicznych wahań koniunkturalnych8 zidentyfikowanych dla 
poszczególnych zmiennych i krajów, obejmujących identyfikację punktów 
zwrotnych, czas trwania zarówno całego cyklu, w ujęciach T-P-T (tj. dolny 
punkt zwrotny - górny punkt zwrotny - dolny punkt zwrotny) i P-T-P (tj. górny 
punkt zwrotny- dolny punkt zwrotny - górny punkt zwrotny), jak i 
poszczególnych jego faz, wartości ekstremalne, amplitudy i intensywność 
zachodzących zmian; 

• analizę synchronizacji wahań poprzez analizę podobieństwa (zbieŜności) wahań 
koniunkturalnych w poszczególnych krajach na poziomie kaŜdej analizowanej 
zmiennej względem strefy euro jako całości. W tym etapie analizy 
przeprowadzono: 
o porównanie cech morfologicznych dla poszczególnych krajów względem 

strefy euro oraz przeprowadzono analizę chronologii punktów zwrotnych, 
o analizę korelacji jednoczesnych, korelacji krzyŜowych oraz analizę zmian w 

czasie współczynników korelacji na podstawie rekursywnych 
współczynników korelacji, 

o analizę przy wykorzystaniu miar spektralnych: współczynnika koherencji i 
przesunięcia fazowego, 

o analizę graficzną polegającą na porównaniu przebiegu krzywych 
reprezentujących wahania cykliczne. 

 W drugim etapie badanie  przebiegu cykli koniunkturalnych zostało uzupełnione 
o analizę porównawczą struktur gospodarek UE. Obejmuje ona: tworzenie PKB 
(wartość dodana wg PKD 2007) i rozdysponowanie PKB (struktura wydatków 
konsumpcyjnych wg COICOP, struktura inwestycji wg CPA) . W dalszej kolejności  

                                                      
8 W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe z uwagi na krótkie szeregi czasowe, które obejmują 2-3 
cykle zdecydowano się na zastosowanie oprócz analizy statystycznej i ekonometrycznej, 
opisowej analizy w konwencji stosowanej przez NBER. W tym podejściu analizuje się cechy 
morfologiczne poszczególnych faz i cykli. Tylko ten sposób analizy pozwalał na ew. 
ujawnienie niesymetryczności, nieregularności wahań i zróŜnicować współzmienność w 
zaleŜności od cyklu. Analiza korelacyjna, spektralna „uśrednia” zaleŜności. 
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analizie poddano zbieŜność reakcji gospodarek wybranych krajów na szoki podaŜowe i 
popytowe zidentyfikowane za pomocą modeli SVAR opracowanych niezaleŜnie dla 
kaŜdej z badanych gospodarek. Modele SVAR pozwalają równieŜ na identyfikację 
dotychczasowych (zdiagnozowanych) szoków. Pozwala to na prześledzenie wpływu 
przeszłych szoków na kształtowanie się badanych zmiennych w historii i odpowiedź na 
pytanie, czy ich kształtowanie się w poszczególnych okresach w wybranych 
gospodarkach było zdeterminowane podobnymi, czy moŜe asymetrycznymi szokami.  
 Prowadząc badania w konwencji cyklu wzrostowego koncentrujemy naszą uwagę 
na faktach i zdarzeniach, jakie miały miejsce w sferze realnej gospodarek Unii 
Europejskiej.  Interesować nas będzie, czy zachodzące obecnie procesy  potwierdzają 
niektóre wcześniejsze spostrzeŜenia, dotyczące, miedzy innymi prawidłowości 
empirycznych, często określanych w literaturze mianem tzw. stylizowanych faktów. W 
szczególności będziemy dąŜyli do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 

• czy ostatnia recesja była głębsza od poprzednich, 

• czy okresy recesji są w dalszym ciągu krótsze niŜ okresy ekspansji, czy się 
wydłuŜyły pod wpływem ostatniego kryzysu, 

• czy konsumpcja zmienia się wolniej niŜ dochód, 

• czy amplituda wahań cyklicznych zmniejsza się 

• czy dane o charakterze, jakościowym wcześniej sygnalizują nadchodzące 
zmiany. 

 Interesować nas będą takŜe róŜnice w przebiegu wahań koniunkturalnych w 
nowych i starych krajach członkowskich UE.  RóŜnice między największymi 
gospodarkami strefy euro, a krajami peryferyjnymi tego obszaru. W ramach nowych 
krajów członkowskich róŜnice między krajami bałtyckimi a krajami wyszechradzkimi. 
 Jak wzmiankowano powyŜej do opisu zmian zachodzących w sferze realnej  
poszczególnych gospodarek wykorzystane zostaną dane ilościowe, gromadzone przez 
urzędy statystyczne oraz dane jakościowe, pozyskiwane w badaniach koniunktury. 
 Z uwagi na dostępność wiarygodnych danych, badania obejmują okres ostatnich 17 
lat, tj. od 1995 r. (w przypadku danych miesięcznych do października 2001 r., czyli 
202 obserwacje miesięczne i w przypadku danych kwartalnych do III kw. 2011 r. - 67 
obserwacji kwartalnych). Badania zostały sfinansowane przez MNiSzW w ramach 
grantu nr N N112 329938 Wahania koniunkturalne w Polsce i strefie euro. W 
niniejszej pracy prezentujemy najwaŜniejsze wyniki. Szczegółowe wyniki badań 
zamieszczone są na stronie www.sgh.waw.pl/irg/wahania_cykliczne. 


