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Streszczenie 
 

Cykl koniunkturalny objawia się w wahaniach poziomu róŜnorodnych mierników opisujących 

aktywność gospodarczą wokół długookresowego trendu lub w oscylacjach dynamik tychŜe 

mierników. Wahania koniunkturalne charakteryzuje naprzemienność występowania w okresach od 1,5 

roku do 10 lat oraz nieregularność ze względu na czas trwania oraz amplitudę.  

Celem przeprowadzonej analizy jest oszacowanie przebiegu polskiego cyklu koniunkturalnego 

manifestującego się w wahaniach podstawowych mierników aktywności gospodarczej jakimi są realny 

PKB oraz produkcja w przemyśle przetwórczym za pomocą trzech metod: strukturalnych modeli 

szeregów czasowych zwanych inaczej modelami nieobserwowalnych komponentów lub przestrzeni 

stanów, filtra częstotliwościowego oraz przełącznikowych modeli Markowa. Badanie zostało 

przeprowadzone na próbie od stycznia 1995 r. do stycznia 2011 r. Szeregi czasowe słuŜące do pomiaru 

wahań koniunkturalnych zostały pozyskane z bazy danych Eurostat.  

W pierwszym etapie analizy określono rodzaj niestacjonarności procesów generujących 

analizowane szeregi czasowe, wymagany przy specyfikacji wykorzystanych modeli do pomiaru cyklu. 

Drugi etap stanowiła ekstrakcja komponentu cyklicznego w formie odchyleń od trendu 

przeprowadzona za pomocą strukturalnych modeli szeregów czasowych według specyfikacji Watsona 

(1986) oraz filtra Christiano-Fitzgeralda (1999). Przełącznikowe modele Markowa (por. Hamilton 

[1989], Krolzig [1997]) posłuŜyły do pomiaru wahań cyklicznych na bazie dynamik. W trzecim etapie 

dokonano datowania punktów zwrotnych oraz obliczono statystyki opisowe uzyskanych 

komponentów cyklicznych, takŜe dla poszczególnych faz. ZałoŜono występowanie dwóch faz cyklu: 

ekspansji i spowolnienia (recesja).   

Z przeprowadzonych testów mających na celu określenie rodzaju niestacjonarności procesów 

generujących dane wynika, Ŝe realny PKB oraz produkcja w przemyśle przetwórczym są procesami 

zintegrowanymi w stopniu pierwszym I(1).  

W przypadku przetwórstwa przemysłowego nie uzyskano zadowalających wyników estymacji modelu 

strukturalnych szeregów czasowych, pomimo zastosowania oprócz postaci modelu Watsona takŜe 

specyfikacji Clarka (1987).  Wynik jest zgodny z rezultatami wcześniejszego badania (por. Dudek, 

Pachucki [2010]), pomimo zastosowania odmiennej od wyŜej wymienionych struktury modelu 

nieobserwowalnych komponentów. 

Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie wahań aktywności gospodarczej w Polsce w ramach 

przyjętej definicji, wskazując na ich zbliŜone kształtowanie według pomiaru za pomocą trzech 

róŜnych metod. Daty występowania punktów zwrotnych uzyskanych w ramach tej samej zmiennej 
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były bardzo zbliŜone. Najbardziej podobne wyniki uzyskano dla modelowania wahań realnego PKB 

przy uŜyciu modeli nieobserwowalnych komponentów oraz przełącznikowego modelu Markowa.  

Badanie wykazało natomiast odmienny charakter procesów koniunkturalnych odzwierciedlonych 

w wahaniach realnego PKB oraz produkcji w przemyśle przetwórczym. Większość modeli wskazuje 

na wystąpienie 4 niepełnych cykli w wahaniach realnego PKB oraz 5 niepełnych w przypadku 

produkcji w przemyśle przetwórczym. Potwierdzona została większa zmienność wahań 

w przetwórstwie przemysłowym w porównaniu z realnym PKB. Przetwórstwo przemysłowe 

charakteryzuje się takŜe asymetrią faz cyklu, którą charakteryzuje dłuŜszy czas trwania oraz mniejsza 

amplituda fazy wzrostu aktywności niŜ jej spadku. Najbardziej widoczną róŜnicą była odmienność 

wahań PKB oraz produkcji w przemyśle przetwórczym w latach 2008–2011. Fluktuacje wskaźnika 

PKB wskazały, Ŝe spowolnienie gospodarcze zapoczątkowane w II kwartale 2008 r. trwało nadal 

do końca 2010 r., kiedy wskaźnik produkcji w przetwórstwie przemysłowym sygnalizował fazę 

oŜywienia od II kw. 2009 r.  

Z przeprowadzonej analizy uzyskano nieco odmienny obraz wahań koniunkturalnych w latach 

1995–2011 na podstawie realnego PKB oraz produkcji w przemyśle przetwórczym. RozbieŜność 

wyników wskazuje na konieczność rozszerzenia zbioru zmiennych celem identyfikacji obszarów 

przyczyniających się do stabilizacji aktywności gospodarczej mierzonej za pomocą PKB. Wyniki 

wskazały takŜe na pewną ułomność podejścia jednowymiarowego związanego z niedoskonałością 

pojedynczych mierników aktywności gospodarczej. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być 

konstrukcja bieŜącego złoŜonego wskaźnika koniunktury, a następnie analiza jego wahań. 
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