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Streszczenie 

Przewidywanie zmian w aktywności gospodarczej, a tym samym prawidłowe 

określenie punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego jest niezmiernie ważne nie tylko 

dla osób kształtujących politykę gospodarczą, ale także dla przedsiębiorców, inwestorów 

oraz gospodarstw domowych. Istotne staje się więc określenie dat zwrotów aktywności 

gospodarczej (cyklu referencyjnego), które są punktem wyjścia do oceny prowadzonej 

polityki gospodarczej, czy zastosowane narzędzia zostały użyte w odpowiednim czasie. 

Określenie cyklu referencyjnego oraz jego bieżące monitorowanie pozwala na badanie 

zachowania wielu zmiennych ekonomicznych w cyklu koniunkturalnym oraz wyznaczanie 

pomiędzy nimi związków przyczynowo-skutkowych. Ułatwić to może klasyfikacja 

zmiennych jako opóźnionych, równoległych oraz wyprzedzających w stosunku do cyklu 

referencyjnego, także poprzez skwantyfikowanie ich współzależności w czasie. 

Celem pracy jest modelowanie cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki, 

a następnie wykrycie w nim punktów zwrotnych, także w czasie rzeczywistym
2
. Tym samym 

celem staje się wyznaczenie cyklu referencyjnego dla Polski i jego wybranych cech 

morfologicznych, służących jako punkt wyjścia do dalszych analiz oraz podejmowania 

decyzji w polityce gospodarczej. Przełącznikowe modele Markowa w badaniach cyklu 

koniunkturalnego spopularyzował Hamilton (1989), a następnie rozszerzył je Krolzig (1997) 

na modele wielu zmiennych. Natomiast analizę na danych rzeczywistych wykorzystując 

przełącznikowe modele Markowa w ujęciu jednowymiarowym wykonali m. in. Chauvet 

i Piger (2003), a w perspektywie wielowymiarowej Wildi (2009). 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie od stycznia 1995 r. do stycznia 2010 r. 

na kwartalnych oraz miesięcznych szeregach czasowych dla Polski odpowiednio: PKB 

i zatrudnienia oraz indeksu produkcji przemysłowej, produkcji w budownictwie, wartości 

sprzedaży detalicznej oraz zarobków w przetwórstwie przemysłowym, zaczerpniętych z bazy 

danych rzeczywistych OECD (Original Release Data and Revisions Database)
3
. 

Do modelowania cyklu koniunkturalnego wykorzystano przełącznikowe modele Markowa, 

które umożliwiają ekstrakcję cyklu koniunkturalnego w postaci probabilistycznego wskaźnika 

znajdowania się gospodarki w stanie szybszego lub wolniejszego wzrostu, to znaczy w fazie 

ekspansji oraz spowolnienia (recesji). Po przyjęciu odpowiednich reguł datowania otrzymano 

punkty zwrotne. Ze względu na przyjęty cel wykrywania punktów zwrotnych także w czasie 
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rzeczywistym analizowano szeregi danych miesięcznych, które są publikowane wcześniej 

niż dane kwartalne. Z drugiej strony dane miesięczne są bardziej zmienne, co w efekcie może 

przyczyniać się do odnotowywania większej ilości zwrotów koniunktury. Analizę w czasie 

rzeczywistym przeprowadzono na szeregach czasowych publikowanych w okresie od stycznia 

2007 r. do marca 2010 r. Wykorzystanie danych miesięcznych zawęziło również analizę 

do rocznych stóp wzrostu, w przypadku danych kwartalnych analiza możliwa jest zarówno 

w postaci kwartalnych jak i rocznych zmian stóp wzrostu. 

Z dotychczasowych analiz wynika, iż szereg PKB zarówno w ujęciu rocznym 

jak i kwartalnym odnotował niepełne 4 cykle. Uzyskane daty punktów zwrotnych są zbliżone 

do wyników wcześniejszej analizy przeprowadzonej dla gospodarki polskiej przy użyciu tych 

samych metod przez Fic (2007). Można zatem wstępnie wnioskować o stabilności wyników 

uzyskanych z modeli Markowa. Ponadto, występowanie górnych punktów zwrotnych jest 

sygnalizowane przez model o 2 kwartały szybciej w ujęciu kwartalnym w porównaniu 

z rocznymi stopami wzrostu. W przypadku dolnych punktów zwrotnych przesunięcie sięga 

jednego kwartału. Pewne różnice wystąpiły dla zatrudnienia, w ujęciu rocznym odnotowano 

niepełne 3 cykle, w ujęciu kwartalnym zaś niepełne dwa cykle.  Natomiast szeregi roczne stóp 

wzrostu miesięcznych szeregów indeksu produkcji przemysłowej, produkcji w budownictwie, 

wartości sprzedaży detalicznej oraz zarobków w przetwórstwie przemysłowym odnotowały 

występowanie odpowiednio niespełna 4, 2, 3 oraz 3 cyklów. Ponadto daty punktów 

zwrotnych produkcji przemysłowej są najbardziej zbliżone do datowania PKB, co zgadzałoby 

się z powszechną wiedzą możliwości traktowania produkcji przemysłowej za przybliżenie 

wahań  PKB. 

Wychodząc z założenia, że cykl koniunkturalny jest wypadkową dynamik zawartych w wielu 

zmiennych ekonomicznych oszacowano modele wielowymiarowe, dające oszacowania 

cyklicznych zmian aktywności gospodarczej. Model dla zmiennych PKB oraz zatrudnienia 

zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym odnotował niespełna 2 cykle. Ponadto zarówno 

dolne punkty zwrotne jak i górne wystąpiły wcześniej o 2 kwartały w modelu na kwartalnych 

stopach wzrostu niż w ujęciu rocznym. Dla zmiennych miesięcznych oszacowano modele 

zawierające wszystkie możliwe kombinacje 4 i mniej zmiennych celem odnalezienia 

jak najbliższego odwzorowania przebiegu punktów zwrotnych w stosunku do PKB, który 

uważany jest za wskaźnik dobrze odzwierciedlający wahania koniunkturalne w gospodarce. 

Najbardziej zbliżone daty punktów zwrotnych odnotowały modele wszystkich 4 zmiennych 

oraz model 3 zmiennych: produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz zarobków 

w przetwórstwie przemysłowym. Jednak model wszystkich 4 zmiennych nie wykrył szoku 

akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

Analiza w czasie rzeczywistym została do tej pory wykonana na modelach szeregów 

kwartalnych. Daty oszacowanych punktów zwrotnych zdają się być stabilne w czasie, 

bardziej jednak ze względu na wydłużanie próby niż rewizje danych.  Ostatnia zmiana fazy 

cyklu koniunkturalnego (górny punkt zwrotny) odnotowana została na danych z próby 

zawierającej obserwacje do 4 kwartału 2008 roku włącznie, a dostępnych po raz pierwszy 
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w marcu 2009 roku. Opóźnienie w tym przypadku wynika zatem tylko z opóźnień 

w publikacji danych. 

W pracy uzyskano równoległe probabilistyczne wskaźniki będące aproksymacją 

polskiego cyklu koniunkturalnego. W celu rozwijania badania należy ulepszać uzyskane 

równoległe wskaźniki poprzez bieżące monitorowanie ich przebiegu, ale również podjąć 

próbę prognozowania punktów zwrotnych - chociażby poprzez konstrukcję wyprzedzającego 

wskaźnika koniunktury przy użyciu zadanych metod. 
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