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Streszczenie 
 

Cykl koniunkturalny objawia się w wahaniach poziomu różnorodnych mierników 

opisujących aktywność gospodarczą wokół długookresowego trendu lub w oscylacjach 

dynamik tychże 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 charakterystyka procesów cyklicznych, która 

została przeprowadzona na podstawie zmiennych opisujących aktywność gospodarczą 

różnych sektorów. Analizy dokonano za pomocą trzech metod: modeli z przełączaniem typu 

Markowa, filtru częstotliwościowego CF oraz strukturalnych modeli szeregów czasowych. 

Dane obejmowały kwartalne szeregi czasowe wartości dodanej brutto: ogółem, w 

budownictwie, transporcie, handlu i naprawach oraz miesięcznej produkcji sprzedanej w 

przemyśle: ogółem, w przetwórstwie przemysłowym, dóbr zaopatrzeniowych, dóbr 

inwestycyjnych, dóbr konsumpcyjnych trwałych, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych oraz 

dóbr związanych z energią, a także produkcji energii elektrycznej. Szeregi kwartalne 

obejmowały okres od I kw. 1995 r. do IV kw. 2011 r., z wyjątkiem wartości dodanej w handlu 

i naprawach oraz transporcie, dla których ostatnia obserwacja przypadła na III kw. 2011 r. 

Zakres próby dla miesięcznych zmiennych kształtował się od stycznia 1995 r. do stycznia 

2012 r.  

Analiza procesów cyklicznych w przypadku modeli z przełączeniem typu Markowa 

przeprowadzona została na podstawie stóp wzrostu uzyskanych na podstawie rocznych 

przyrostów logarytmów naturalnych. Oszacowania przeprowadzono w pakiecie 

ekonometrycznym Gauss przy wykorzystaniu oprogramowania Kima i Nelsona (1999). 

Wyboru rzędu opóźnień części autoregresyjnej modeli dokonano na podstawie oceny 

statystycznej istotności parametrów. Parametry modeli oszacowane zostały za pomocą 

metody największej wiarygodności zgodnie z podejściem Hamiltona (1989). 

Przyporządkowanie obserwacji do fazy spowolnienia nastąpiło w przypadku, gdy wygładzone 

prawdopodobieństwo znalezienia się w danej fazie cyklu było mniejsze niż 0,5. W 

pozostałych przypadkach uznano, że gospodarka znajdowała się w fazie pomyślnej 
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koniunktury. Dodatkowo przy wyznaczaniu zwrotów koniunktury przyjęto regułę, według 

której faza cyklu powinna trwać co najmniej 2 kwartały, a cały cykl co najmniej 1,5 roku. 

Porównawcza analiza procesów cyklicznych w ramach trzech zastosowanych metod została, 

w przypadku modeli z przełączaniem typu Markowa, przeprowadzona na bazie modeli ze 

stałymi prawdopodobieństwami przejścia pomiędzy fazami cyklu koniunkturalnego.  

Filtr CF wykorzystany został do wyodrębnienia wahań cyklicznych o częstotliwości 

z zakresu 1,5 roku – 10 lat. Zgodnie z wynikami testów ADF i KPSS przyjęto, że zmienne 

podlegają procesowi  z dryfem, z wyjątkiem produkcji dóbr związanych z energią, która 

jest generowana przez proces stacjonarny. Dla procesów zawierających pierwiastek 

jednostkowy przed oszacowaniem komponentu cyklicznego usunięto dryf przez odjęcie 

średniej pierwszych przyrostów obserwowanych szeregów czasowych, dla procesu 

stacjonarnego usunięto średnią z obserwowanego szeregu czasowego. W ramach analizy 

spektralnej oszacowano periodogramy składowych cyklicznych (uzyskanych na podstawie 

filtra CF i modeli nieobserwowalnych komponentów) oraz rocznych dynamik analizowanych 

zmiennych.  

Do ekstrakcji składowej cyklicznej za pomocą modelu nieobserwowalnych 

komponentów przyjęto strukturę modelu zaproponowaną przez Watsona (1986). Taką samą 

specyfikację modelu przyjęli Skrzypczyński (2008) dla PKB oraz Adamowicz i in. (2008) dla 

produkcji sprzedanej w przemyśle. W tej samej publikacji dla PKB, konsumpcji prywatnej 

oraz inwestycji autorzy przyjęli strukturę modelu Clarka (1987).  Parametry modeli zostały 

oszacowane metodą największej wiarygodności przy wykorzystaniu filtra Kalmana 

w pakiecie ekonometrycznym EViews. W modelach tych powodzenie oszacowań opiera się 

w znacznym stopniu na doborze odpowiednich wartości startowych, dlatego do wyników 

należy podchodzić z relatywnie największa ostrożnością.  

Zgodnie z warunkami uzyskania mniej obciążonych oszacowań dla filtru CF oraz 

modeli nieobserwowalnych komponentów poziomy zmiennych wyrażone logarytmami 

naturalnymi zostały pozbawione wahań sezonowych za pomocą metody TRAMO/SEATS. 

Datowanie punktów zwrotnych uzyskanych na podstawie tych dwóch metod pomiaru 

wykonano w pakiecie BUSY. Warunki dla czasu trwania cyklu oraz poszczególnych faz były 

zgodne z przyjętymi dla modeli z przełączaniem typu Markowa - faza cyklu powinna trwać 

co najmniej 2 kwartały, a cały cykl co najmniej 1,5 roku.  

Cykle wartości dodanej oraz produkcji w przemyśle są odniesieniem dla identyfikacji 

cykli pozostałych wskaźników aktywności gospodarczej. Wstępna analiza graficzna miar 

cykli wartości dodanej oraz produkcji w przemyśle wskazuje na zbliżony przebieg wahań dla 
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obu tych zmiennych uzyskanych na podstawie trzech różnych metod pomiaru. Z jednym 

wyjątkiem, komponent cykliczny wartości dodanej uzyskanej na podstawie oszacowań 

modelu UC jest bardziej gładki w stosunku do filtra CF wobec oszacowań dla produkcji w 

przemyśle, które wykazują niemalże taki sam przebieg. Z tych względów charakterystyka 

procesów cyklicznych wartości dodanej oraz przemysłu została przeprowadzona na podstawie 

wyników oszacowań modeli przełącznikowych oraz aproksymacji filtra CF. 

W występowaniu punktów zwrotnych zarysowują się pewne różnice, wynikające po 

części z odmiennej skali analizowanych zmiennych (logarytmów oraz logarytmicznych stóp 

wzrostu odpowiednio w przypadku filtra CF oraz modeli przełącznikowych), a także 

odmiennych metod datowania. Przesunięcia te nie są regularne. 

W latach 1995-2012 odnotowano wystąpienie 4 cykli w wahaniach wartości dodanej 

oraz produkcji w przemyśle, trwających przeciętnie ok. 3-4 lat. Istotną rolę w cyklu 

przemysłu odgrywają także wahania 6-7 – letnie (por. Skrzypczyński 2008, Gradzewicz i in. 

2010). W okresie 1995-1999 odnotowano dwa okresy spowolnienia koniunktury 

w porównaniu do jednego dla produkcji w przemyśle. W latach 1999-2003 faza spowolnienia 

koniunktury trwała krócej w przypadku produkcji w przemyśle. W okresie 2008-2012 

w produkcji przemysłu odnotowano dodatkowy zwrot koniunktury w 2009 r. Datowanie 

zwrotów koniunktury w przemyśle nie odbiega znacząco od wcześniejszych wyników badań 

(por. Adamowicz i in. 2008, Gradzewicz i in. 2010, Skrzypczyńska 2011) z jednym 

wyjątkiem w przypadku modelu przełącznikowego. W okresie wystąpienia szoku akcesji do 

Unii Europejskiej nie nastąpiła zmiana fazy cyklu w przemyśle. W przemyśle faza spadkowa 

jest krótsza od fazy wzrostowej - odwrotnie niż dla wartości dodanej (dla modelu 

przełącznikowego zachodzi zależność odwrotna). Faza spowolnienia w przemyśle trwa 

przeciętnie niespełna 1,5 roku, natomiast wartości dodanej ok. 2 lat. 

Na podstawie modeli przełącznikowych można dokonać charakterystyki cykli stóp 

wzrostu. Ponadto wartość dodaną tej metody stanowią oszacowania prawdopodobieństw 

przebywania w określonej fazie cyklu koniunkturalnego. Z tych względów dokonano także 

interpretacji oszacowań tych modeli. 

Roczna stopa wzrostu wartości dodanej w fazie spowolnienia wynosi 2,8%, w okresie 

ożywienia wzrasta do ok. 6,2%. W przemyśle amplituda wahań jest znacznie wyższa w 

porównaniu z wahaniami wartości dodanej. W okresie spowolnienia w przemyśle miały 

miejsce absolutne spadki poziomu, przeciętnie o ok. 0,6%. Podczas fazy pomyślnej 

koniunktury dynamika wzrostu wynosi blisko 8,7%. Ze względu na wysokie wartości 

prawdopodobieństw pozostania w fazie spadkowej lub wzrostowej (odpowiednio parametry q 
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i p) cykl jest wyraźnie identyfikowalny. Dla wartości dodanej prawdopodobieństwo 

pozostania w fazie spowolnienia jest wyższe niż ożywienia i wynosi odpowiednio 0,88 oraz 

0,73. W przemyśle zachodzi zjawisko odwrotne - będąc w fazie ożywienia istnieje 97% szans 

na pozostanie w tej fazie w okresie następnym oraz 92% szans na pozostanie w okresie 

spowolnienia. Powyższe wnioski wynikają również ze statystyk przeciętnego czasu trwania 

poszczególnych faz wyznaczonych po identyfikacji punktów zwrotnych analizowanych 

zmiennych. 

Pełniejszy obraz wahań koniunkturalnych oddaje analiza procesów cyklicznych 

poszczególnych sektorów gospodarki. W przekroju sektorowym, podobnie jak w przypadku 

cykli wartości dodanej oraz produkcji w przemyśle, estymatory składowych cyklicznych, 

uzyskanych za pomocą filtra CF oraz modelu UC, wykazują dość zbliżony przebieg. Z tego 

względu w opisie skoncentrowano się na omówieniu wyników oszacowań filtra CF oraz 

modeli z przełączaniem typu Markowa odnoszących się odpowiednio do cykli odchyleń oraz 

stóp wzrostu. 

Biorąc pod uwagę wyznaczone punkty zwrotne oraz pozostałe charakterystyki 

składowych cyklicznych oszacowanych przy użyciu filtra CF można wnioskować, że 

budownictwo, transport oraz handel odznaczają się innym wzorcem wahań cyklicznych niż 

wartość dodana ogółem. Budownictwo jest sektorem o najniższej częstotliwości cykli. W 

latach 1995-2011 wystąpiły w tym sektorze 3 cykle trwające przeciętnie ok. 5 lat. W cyklach 

transportu uwidacznia się asymetria faz, zarówno ze względu na czas trwania jak i amplitudę. 

Wahania składowej cyklicznej handlu są najbardziej zbliżone do odchyleń wartości dodanej, 

podczas gdy amplitudy w budownictwie oraz transporcie są większe. Aktywność gospodarcza 

tych sektorów zdaje się być także odporna na szoki zewnętrzne – kryzys rosyjski oraz 

przyjęcie Polskie do Unii Europejskiej. O tych różnicach zmienności wartości dodanej zdają 

się decydować wahania aktywności w przemyśle, a aktywność tego sektora jest 

determinowana przez wahania w przemyśle przetwórczym. Przebieg wahań cyklicznych 

produkcji dóbr nietrwałych, dóbr związanych z energią oraz produkcji energii elektrycznej 

jest odmienny wobec fluktuacji w przemyśle. Wśród analizowanych sektorów, w odniesieniu 

do aktywności w przemyśle, produkcja dóbr nietrwałych charakteryzuje się najniższą 

częstotliwością, podczas gdy produkcja dóbr związanych z energią oraz energii elektrycznej 

najwyższą. Ponadto amplituda wahań produkcji dóbr inwestycyjnych jest najwyższa, a 

produkcji energii elektrycznej najniższa. Cykle produkcji energii elektrycznej charakteryzuje 

symetria faz zarówno ze względu na czas trwania jak i amplitudę.  
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Komplementarne wobec cykli odchyleń źródło wiedzy o procesach cyklicznych 

stanowi analiza cykli stóp wzrostu na podstawie wyników modeli przełącznikowych. Handel 

oraz wartość dodana ogółem charakteryzuje zbliżona wartość amplitud dla obu faz. W trakcie 

spowolnienia roczne tempo wzrostu aktywności gospodarczej w handlu obniża się przeciętnie 

do blisko 2,4%  wobec ok. 5,7% w fazie ożywienia. Podobne zjawisko występuje w 

przypadku wahań w budownictwie i transporcie, choć tu amplituda jest wyższa wobec tej dla 

wartości dodanej. Także w tych dwóch sektorach w fazie spowolnienia aktywności 

gospodarczej odnotowuje się absolutne spadki poziomu o 2,2% oraz 4,7% w ujęciu rocznym, 

odpowiednio w budownictwie oraz transporcie. Prawdopodobieństwa pozostania w bieżącej 

fazie koniunktury w okresie następnym są wysokie. Zarówno w budownictwie, transporcie, 

jak i handlu prawdopodobieństwo pozostania w okresie pomyślnej koniunktury jest wyższe 

niż w okresie spowolnienia. Najwyższe prawdopodobieństwo przejścia z fazy spadkowej do 

wzrostowej występuje w transporcie. Istnieje 20% szans na zmianę reżimu spowolnienia na 

ożywienie. W handlu czas trwania poszczególnych faz cyklu nie różni się istotnie, natomiast 

w budownictwie i transporcie występuje asymetria. W budownictwie faza spadkowa trwa 25 

kwartałów, a w transporcie tylko 6, podczas gdy faza wzrostowa trwa odpowiednio blisko 19 

oraz 17 kwartałów.  

Na podstawie wyznaczonych punktów zwrotnych oraz prawdopodobieństw 

znalezienia się w określonej fazie cyklu można wnioskować, że budownictwo charakteryzuje 

się cyklicznością o najniższej częstotliwości – w latach 1996-2012 odnotowano w tym 

sektorze niespełna 2 cykle (11-letnie) (por. Gradzewicz i in. 2010), podczas gdy w transporcie 

i handlu wystąpiły niecałe 3 cykle (5,5-6 letnie). Ponadto transport, budownictwo oraz handel 

wydają się być niewrażliwe na szoki zewnętrzne - kryzys rosyjski oraz akcesję do UE, 

w przeciwieństwie do sektora przemysłu. Oszacowania parametrów modeli przełącznikowych 

oraz prawdopodobieństw przebywania w  poszczególnych fazach cyklu dla dóbr 

inwestycyjnych i dóbr związanych z energią uniemożliwiają jednoznaczną interpretację 

wyników uzyskanych na podstawie modeli przełącznikowych. Natomiast dla produkcji dóbr 

trwałych nie uzyskano oszacowań parametrów modelu, co było związane z trudnością doboru 

parametrów startowych dla procedury. 

Wobec fluktuacji produkcji w przemyśle ogółem najwyższą i zbliżoną amplitudą 

wahań charakteryzują się produkcja przemysłu przetwórczego oraz dóbr zaopatrzeniowych. 

W tych dwóch sektorach oraz w produkcji energii odnotowuje się absolutne spadki poziomu, 

podczas gdy dynamika wzrostu produkcji dóbr nietrwałych uległa osłabieniu do ok. 3,0% 

wobec 8,3% w fazie pomyślnej koniunktury. Prawdopodobieństwo pozostania w fazie 
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ożywienia jest najwyższe dla produkcji dóbr zaopatrzeniowych, a najniższe dla produkcji 

energii. Zatem cykle analizowanych wskaźników miesięcznych charakteryzuje asymetria faz 

ze względu na czas trwania, ale tylko w produkcji dóbr nietrwałych faza spadkowa jest 

dłuższa od wzrostowej i trwa przeciętnie blisko 38 miesięcy. Dla pozostałych sektorów 

zachodzi zjawisko odwrotne. Produkcja dóbr nietrwałych charakteryzuje się cyklicznością o 

najniższej częstotliwości. W latach 1996-2012 odnotowano wystąpienie trzech cykli o 

przeciętnym czasie trwania blisko 5,5 lat. Biorąc dodatkowo pod uwagę wyznaczone punkty 

zwrotne oraz prawdopodobieństwa znalezienia się w danej fazie można wnioskować, że 

produkcja energii oraz dóbr nietrwałych odznaczają się innym wzorcem cykliczności w 

porównaniu z produkcją w przemyśle.  

Dodatkowe źródło wiedzy o zmienności analizowanych cykli w przekroju 

sektorowym stanowi identyfikacja dominujących cykli, której można dokonać na podstawie 

periodogramów składowych cyklicznych. Budownictwo, transport, produkcja dóbr 

konsumpcyjnych nietrwałych, dóbr inwestycyjnych, dóbr związanych z energią oraz 

produkcja energii elektrycznej charakteryzuje nieco odmienny cykl w odniesieniu do 

pozostałych sektorów – wśród dominujących cykli znajdują się cykle trwające ok. 2,5 lat, a w 

przypadku produkcji dóbr związanych z energią dodatkowo cykl 5,5 – letni. W przypadku 

wartości dodanej, budownictwa, handlu, transportu, dóbr nietrwałych oraz inwestycyjnych, a 

także produkcji energii elektrycznej najbardziej decydujące znaczenie mają długie cykle ok. 

8,5 – letnie, w szczególności w budownictwie powyżej 10 lat, a następnie średniej długości 

(3-4 – letnie). W przypadku cykli odchyleń (CF, UC) o kształcie wahań decydują w 

największym stopniu cykle długie (8,5 – letnie), a następnie o średniej długości (3-4 – letnie). 

W przemyśle, przemyśle przetwórczym, produkcji dóbr trwałych oraz zaopatrzeniowych dla 

cykli stóp wzrostu zachodzi zależność odwrotna – największy udział w zmienności wahań 

mają cykle o średniej długości (3-4 – letnie), a następnie długie (8,5 – letnie). We wszystkich 

analizowanych sektorach znaczącą rolę odgrywają także wahania krótkookresowe (1,5-2 – 

letnie). 

Dla określenia relacji czasowych pomiędzy poszczególnymi miarami cykli 

w poszczególnych sektorach wobec wartości dodanej ogółem oraz produkcji w przemyśle 

obliczono statystyki korelacji wzajemnych. Uzyskane wyniki nie są odporne na zmianę 

metody szacunku składowej cyklicznej. Ostrożnie wnioskując, można uznać, że aktywność 

gospodarcza w transporcie jest wyprzedzająca wobec wartości dodanej, a produkcja energii 

elektrycznej jest wyprzedzająca wobec przemysłu. Jednocześnie najwyższy stopień korelacji 

z produkcją w przemyśle odznacza się przemysł przetwórczy oraz dobra zaopatrzeniowe i 
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inwestycyjne, a najniższym dobra nietrwałe, związane z energią oraz produkcja energii 

elektrycznej.  

Podsumowując, fluktuacje wskaźników aktywności gospodarczej w Polsce podlegają 

różnym wzorcom cykliczności - wahania są odmienne ze względu na amplitudę, czas trwania 

oraz występowanie punktów zwrotnych. Wydaje się, że wahania w przemyśle determinują 

zmienność wartości dodanej, a produkcja dóbr nietrwałych, dóbr związanych z energią oraz 

energii elektrycznej wykazuje relatywnie najwyższą desynchronizację z wahaniami 

przemysłu. Jednakże procesy gospodarcze w Polsce determinowane są przez nakładanie się 

cykli o wyższej częstotliwości 3,0-4,0 – letnich na cykle dłuższe 8,5 – letnie oraz cykle 

powyżej 10 lat charakteryzujące aktywność gospodarczą w budownictwie. W latach 1996-

2011 można wyróżnić 4 cykle.  
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