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Cykl koniunkturalny Polski a wiatowy cykl koniunkturalny 
� wnioski dla polskiej polityki stabilizacyjnej 

Celem pracy jest zbadanie, czy na sytuacj  gospodarcz  Polski w ci gu ostatnich 
31 lat mog y mie  znacz cy wp yw czynniki zewn trzne? Badanie oparte b dzie na 
porównaniach przebiegów cykli koniunkturalnych, a wi c rozpatrywane b dzie zjawi-
sko synchronizacji cykli koniunkturalnych. Okre lone zostanie, czy mo na stwierdzi ,
e cykl koniunkturalny naszego kraju wykazuje istotne podobie stwo do cyklu wia-

towego (czy jest z nim zsynchronizowany). W statystyce przyjmuje si , e jest to 
punktem wyj cia do ewentualnych, dalszych wniosków na temat zwi zku przyczyno-
wo-skutkowego. Je li tak w rzeczywisto ci b dzie, oznacza to, e na podstawie pro-
gnoz koniunktury gospodarczej na wiecie mo na by przewidywa  koniunktur  w 
Polsce, a wi c dostosowywa  do tego równie  polityk  stabilizacyjn  naszego kraju.

1. Cykl koniunkturalny Polski 

Zanim przejdzie si  do rozwa a  na temat wp ywu gospodarki wiatowej na 
Polsk , najpierw nale y odpowiedzie  na pytanie, które mo e by  do  oczywiste, ale 
wymagaj ce przynamniej zdawkowej odpowiedzi: czy w Polsce wyst puje cykl ko-
niunkturalny? Odpowied  jest pozytywna. W przebiegu realnego PKB naszego kraju 
mo na zauwa y  cykliczne zmiany tempa rozwoju gospodarczego (rysunek 1). Za-
uwa y  jednak nale y, e o okresie od lat 50. do 80. mówi si , e wyst powa y wtedy 
nie tyle cykle koniunkturalne w klasycznym sensie, ale cykle wzrostu gospodarczego1,
ze wzgl du na brak recesji gospodarczych w tym okresie.  

W latach 1952, 1962, 1969 wyst pi y w Polsce dna cyklu koniunkturalnego. 
Warto zauwa y , e lata pierwszego kryzysu naftowego nie wywo a y w Polsce kryzy-
su gospodarczego, ani nawet nie spowolni y tempa wzrostu, a wr cz przeciwnie. A 
wi c sytuacja zewn trzna w postaci szoku naftowego nie mia a wtedy bezpo redniego 
wp ywu na polsk  gospodark .

1  Por. np. M. Gruszczy ski, G. Ko odko, Regularno  waha  tempa wzrostu gospodarczego, �Gospo-
darka Planowa� nr 30/1976, s. 421-430. Trwa y one ok. 4 lata, por. równie : G. Ko odko, Od szoku do 
terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999, s. 73-74. 
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Rysunek 1. Dynamika stóp zmian realnego PKB w Polsce w latach 1950-2000 
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ród o: oprac. w . na podst. danych z: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa (ró ne lata)2.

Dopiero kryzys zad u eniowy i wywo any m. in. nim kryzys gospodarczy z lat 
1979-1982 zako czy  okres szybkiego rozwoju (finansowanego w du ej mierze przez 
zaci ganie po yczek zagranicznych). Kolejny kryzys gospodarczy wyst pi  w latach 
1990-91, a spowodowany by  kosztami ponoszonymi w trakcie przekszta cania gospo-
darki centralnie sterowanej w rynkow . Jednak e zauwa y  nale y, e cykliczne 
zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego wyst pi o ju  np. w 1978 i 1989 r., a wi c
jeszcze przed ww. kryzysami, wywo anymi czynnikami wewn trznymi (strajki i stan 
wojenny oraz kryzys transformacyjny).  

Jest kilka sposobów rozpoznawania i badania cykli. Do najbardziej znanych na-
le : odchylenie od trendu, impet oraz zwyk a obserwacja. Fazy cyklu koniunkturalne-
go mo na równie  wyznacza  za pomoc  ww. trzech technik3.

Przyjmuj c, e fazy cyklu koniunkturalnego, a wi c równie  i recesje, mo na
identyfikowa  na podstawie stóp wzrostu a nie samego wzrostu (jak w cyklu �klasycz-
nym�, w przeciwie stwie do cykli wzrostu), na podstawie przebiegu realnego PKB 
mo na wskaza , e okresy od dna cyklu koniunkturalnego do roku poprzedzaj cego 
kolejne dno cyklu to: 1952-1961 (9 lat), 1962-1968 (6 lat), 1969-1980 (11 lat), 1981-
1989 (6 lat), 1991-�. 

Jest to równie  widoczne na podstawie obserwacji cyklu koniunkturalnego o 
�klasycznej� postaci (Rysunek 1).  

2  Zaprezentowane zosta y dane krajowe (z GUS), mimo zmiany metodologii mierzenia PKB na pocz t-
ku lat 90. W dalszych fragmentach pracy, kiedy cz sto przypadek Polski odnoszony jest do innych 
krajów, wykorzystywane b d  dane MFW.  

3  Metoda odchylenia od trendu wykorzystuje do interpretacji za o enie o wyst powaniu w szeregu 
czasowym trendu i identyfikuje go w postaci odchyle  danych empirycznej od modelowej postaci 
trendu. Prostsz  metod  badania cykli jest metoda impetu. Polega ona na skonstruowaniu oscylatora 
impetu, który nale y wyg adzi  za pomoc redniej ruchomej, której okres dobrany jest metod  prób i 
b dów. Naj atwiejsza jest jednak zwyk a obserwacja, polegaj ca na dostrze eniu kilku (min. dwóch) 
minimów po o onych w podobnych odleg o ciach od siebie. Mo na te  dokona  jednoczesnej obser-
wacji do ków i szczytów cyklu. M. Pring, Podstawy analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa 1998, 
s. 233-234.
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Rysunek 2. Dynamika realnego PKB w Polsce w latach 1970-2000 
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ród o: oprac. w . na podst. danych z: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa (ró ne lata). 

Mo na te  zamiast zwyk ej obserwacji, u y  metody odchyle  od trendu. Jest 
wiele technik wyznaczania trendu. Najbardziej popularne w Polsce jest oparcie si  na 
redniej ruchomej. W krajach zachodnioeuropejskich czy w USA od kilkunastu lat 

stosuje si  jednak o wiele lepsz  technik : filtr Hodricka-Prescotta4, zwany te  Filtrem 
HP (ang. HP-Filter). Nie jest ona jednak jedyna, ani te  niezaprzeczalnie najlepsza5.

Interpretacja ekonomiczna postaci trendu wyznaczonego metod  HP jest trudna. 
Natomiast w do  dobry sposób udaje si  wyodr bni  niektóre fazy cyklu (a dok adniej
mówi c okresy znacznych odchyle  od s siednich warto ci). I tak okresy kryzysów 
gospodarczych w Polsce pokrywa y si  z tymi, identyfikowanymi przez sam przebieg 
dynamiki realnego PKB. Metoda ta pokazuje znacznie wyra niej okresy zwolnienia 
tempa rozwoju, a zatem lepiej pokaza  mo e fazy recesji wzrostu, lecz mo na pomyli
je z recesjami gospodarczymi6.

4  R. Hodrick, E. Prescott, Post-War U. S. Business Cycles: An Empirical Investigation, University of 
Warwick, �Discussion Paper� nr 451/1980.  

5  Krytyk  filtru mo na znale  w: A. Harvey, A. Jaeger, Detrending, Stylized Facts, and Business 
Cycles, �Journal of Applied Econometrics� no. 8/1993, s. 231-247; R. King, S. Rebelo, Low-
Frequency Filtering and Real Business Cycles, �Journal of Economic Dynamics and Control� no. 
17/1993, p. 207-232. Obecnie proponuje si  wykorzystanie band-pass filter. Filtr HP jest jednak w 
dalszym ci gu uznan  i bardzo cz sto stosowan , szczególnie przez zwolenników realnego cyklu ko-
niunkturalnego oraz w literaturze na temat stylizowanych faktów, cz sto ze wzgl du na wyniki, które 
wygl daj  jak przebieg cyklu koniunkturalnego.  

6  Tak wi c do identyfikacji dat kryzysów lepiej oprze  si  na obserwacji szeregów czasowych, a dla 
identyfikacji szczytów i den cykli � na odchyleniach od trendu HP. 
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Rysunek 3. Dynamika realnego PKB Polski i wiata oraz trend (metoda HP, µ=100)
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Stopa zmian Trend HP
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Stopa zmian Odchylenia od trendu

ród o: oblicz. i oprac. w . na podst. danych z: World Economic Outlook Database, MFW, maj 2001. 

Do identyfikacji cykli koniunkturalnych mo na zastosowa  równie  metod  au-
tokorelacji. Autor wykorzysta  maksymalnie wiele symulacji opó nie  w czasie i 
d ugo ci wycinka szeregu czasowego, dla którego by y liczone wspó czynniki korela-
cji. Dla okresu 31 lat by y to 392 mo liwe kombinacje (nie licz c tych, dla których 
warto  wspó czynnika ex definitione by a równa zero lub nie mo na by o go obli-
czy ). Przeprowadzono te  test istotno ci wspó czynników korelacji (obrany zosta
poziom alfa równy 5%). Spo ród wielu przypadków mo liwych do uwzgl dnienia7,
wybrany zosta  okres cyklu d ugo ci 9, 10, 11 lat (rysunek 4).  

7  Autor identyfikowa  je jako te d ugo ci, w których wyst powa y istotne statystycznie warto ci wspó -
czynnika korelacji (przy hipotezie zerowej, e warto  wspó czynnika jest wi ksza od zera). Wyst pi-
y maksymalnie po 2 takie warto ci dla odcinków o d ugo ci: 6, 7, 8 i 11 lat. Najwi cej istotnych sta-

tystycznie warto ci wspó czynnika korelacji na poziomie istotno ci 5% by o dla opó nienia w czasie 
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Rysunek 4. Autokorelacja ruchoma realnego PKB Polski dla ró nych opó nie  i 
okresów
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ród o: oblicz. i oprac. w . na podst. danych z: World Economic Outlook Database, MFW, maj 2001. 

Jak wi c widzimy, równie  przy zastosowaniu tej metody mo na do  wyra nie 
stwierdzi  cykliczno  w rozwoju gospodarki polskiej. Cykl ten powtarza  si  w ci gu
ostatnich trzech dekad co ok. 9-11 lat, przy czym kszta t cyklu najbardziej zbli ony do 
�podr cznikowego� mia by d ugo  9 lat. Niezale nie od d ugo ci cyklu koniunktural-
nego w Polsce, mo na wyci gn  wniosek o mo liwo ci wyst pienia kolejnej, zni -
kowej fazy cyklu w okolicach prze omu XX i XXI wieku.  

2. wiatowy cykl koniunkturalny  

Zgodnie z zaprezentowanym wcze niej podej ciem, cykle koniunkturalne b d
traktowane jako okresy od dna do kolejnego dna cyklu wzrostu (a nie cyklu �klasycz-
nego�). Okresy den s  lepsze dla tego celu ze wzgl du na lepsz  mo liwo  ich identy-
fikacji (a nie np. podwójnych szczytów wzrostu).  

Pierwsze odniesienia na temat wyst powania kryzysów na wiecie dotycz  kry-
zysów finansowych w pojedynczych krajach. Kindleberger pierwszy z nich datuje na 
lata 1618-1623 i wyst pi  on po wojnie 30-letniej w wi tym Cesarstwie Rzymskim, a 
kolejny w latach 1636-1637 w Republice Holandii po spekulacji akcjami Holender-
skiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, nieruchomo ciami oraz cebulkami rzadkich i 
pospolitych odmian tulipanów8. Regularne wyst powanie kryzysów finansowych na 
wiecie rozpocz o si  jednak w XIX wieku. Wed ug Mendelsona kryzys z 1825 r. 

mia  jedynie charakter mi dzynarodowy, a nie wiatowy. Ró nica mi dzy nimi polega-

wynosz cego kolejno wg tej liczby: 1 okres, 10 okresów, 9 okresów i 18 okresów. Przy czym opó -
nienie o jeden okres zosta o odrzucone, ze wzgl du na niemo liwo  identyfikacji na tej podstawie 
d ugo ci cyklu (cykl musi mie  wi cej ni  jeden rok). cz c te dwa podej cia, autor wybra  cykle o 
d ugo ci: 9, 10 i 11 lat (przebieg cykli o okresie 6, 7 i 8 lat by  zbyt zmienny).  

8  Ch. Kindleberger, Szale stwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 
1999, s. 386.
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a na zasi gu, którym obj te zosta y kraje9. Wyst powanie cyklicznych wiatowych 
recesji gospodarczych rozpocz o si  w 1857 r. Przed tym rokiem wyst powa y lokalne 
(narodowe), czy mi dzynarodowe kryzysy.  

Wyst puj  do  du e rozbie no ci w ród ekonomistów i historyków gospodar-
czych na temat dok adnych dat wyst powania wiatowych recesji gospodarczych. 
Autor stara  si  je zebra . Wskaza  mo na na nast puj ce okresy wiatowych recesji: 
1825, 1836, 1847, 1857, 1866. Rok 1873 by  jednym z najwa niejszych w przebiegu 
wiatowych recesji gospodarczych, obok tego z 1929 r. Kolejne wiatowe recesje 

gospodarcze pochodzi y z lat 1882, 1890 i 1900.
Dla analizy lat 1901-191310, ze wzgl du na brak danych rocznych dotycz cych 

przebiegu stóp zmian wiatowego PKB, autor oszacowa  przebieg redniej wa onej
udzia em w wiatowej produkcji przemys owej stóp nominalnego PKB pi ciu najbar-
dziej rozwini tych gospodarczo krajów wiata (metoda oparta na wzorach zaprezento-
wanych dalej)11.

Rysunek 5. Dynamika nominalnego PKB 5 krajów w latach 1901-1913 (w %) 
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Uwaga: Obliczony wy ej wska nik to rednia wa ona nominalnego PKB z nast puj cych krajów: Stanów 
Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemiec.  

ród o: obliczenia w asne na podst.: Jones/Obstfeld Tables, NBER, wrzesie  2001, www.nber.org.

Z oblicze  wynika, e w 1908 r. w 5 najwi kszych krajach wiata, które produ-
kowa y ok. 78% wiatowych towarów przemys owych, wyst pi o za amanie gospodar-

9  �Po to, aby kryzysy sta y si wiatowe, ka dy z g ównych krajów kapitalizmu nie tylko musi osi ga
okre lony poziom rozwoju gospodarczego, ale kraje te musz  te  by  powi zane ze sob  przez wy-
starczaj co rozwini te handlowe, kredytowe oraz inne stosunki gospodarcze, przede wszystkim za
musz  toczy  ze sob  walki konkurencyjne (�).� Wymaga to do  znacznego stopnia rozwoju handlu 
wiatowego i eglugi wiatowej, rodków czno ci w skali wiatowej. Warunki te nie istnia y jeszcze 

w pierwszym 25-leciu XIX w., zacz y si  ju  zarysowywa  w ko cu XVII stulecia.� L. Mendelson, 
Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, PWN, t. I, Warszawa 1959, s. 159.  

10  Po recesji z 1900 r. natomiast zacz y narasta  zjawiska monopolizacji, które doprowadzi y do 
skrócenia cyklu koniunkturalnego z 11-10 lat (XIX wiek) do 7-8 lat (pocz tek XX wieku). 

11  Wykonanie oszacowania na d u szy okres obejmuj cy np. okres po I wojnie wiatowej nie by o
mo liwe, ze wzgl du na zbyt du  ró norodno róde , co uniemo liwia o zastosowanie porówny-
walnych danych.  

http://www.nber.org
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cze ( wiatowe za amanie wyst pi o równie  w 1914 r.)12. Nast pne wiatowe kryzysy 
finansowe wyst pi y w latach 1920, 1929 i 1938 r.

O ile ponownie mo na mie  ew. zastrze enia, co do podanych dat je li chodzi o 
ich zbie no  ze wiatowymi recesjami gospodarczymi, to nie budzi kontrowersji fakt 
powszechno ci recesji z lat 1920-1921, a w okresie 1929-1932 wyst pi  natomiast 
wiatowy kryzys gospodarczy, a w 1938 r. � wiatowa recesja gospodarcza (rys. 6)13.

Rysunek 6. Dynamika PKB w 16 krajach w latach 1918-39 

Uwaga: Obliczony wy ej wska nik to rednia wa ona PKB z nast puj cych krajów: Australii, Austrii, 
Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Japonii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Stanów Zjedno-
czonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i W och.

ród o: Powszechna historia gospodarcza 1918-1991 pod red. W. Morawskiego, Wyd. Floks, Warszawa 
1994, s. 31. 

Ze wzgl du na brak odpowiednich danych, autor podj  prób  oszacowania 
przebiegu PKB na wiecie w latach po II wojnie wiatowej. Dokonane to zosta o w 
oparciu o informacje z bazy danych International Financial Statistics MFW. Wybrany 
zosta  przebieg PKB w cenach sta ych z 1995 r. Próbka obejmowa a 25 najbardziej 
rozwini tych14 gospodarek wiata na rok 1977, z wyj tkiem Chin i Polski15.

12 wiatowe kryzysy finansowe w 1907 i 1913 r. poci ga y za sob  wyst pienie wiatowych za ama
gospodarczych w roku nast pnym. A zatem nie mo na mówi  o wiatowych kryzysach gospodarczych 
w 1907 i 1913 r., ale o wiatowych za amaniach gospodarczych w 1908 i 1914 r. 

13  Ze wzgl du na trudno ci z dost pem do danych statystycznych dla okresu II wojny wiatowej lub ich 
brakiem, w literaturze na ogó  nie podaje si  przybli e  przebiegu wiatowego PKB dla tego okresu. 

14  Pod wzgl dem warto ci PKB w dolarach w cenach bie cych. Do opracowania rankingu wzi ta
zosta a baza danych: World Economic Outlook, MFW, October 2000. By y to (w kolejno ci od naj-
wi kszej gospodarki; w nawiasach rok, od których dost pne by y dane): Stany Zjednoczone (1948), 
Japonia (1956), Niemcy (1960), Francja (1950), Wielka Brytania (1948), W ochy (1960), Kanada 
(1948), Hiszpania (1954), Holandia (1956), Brazylia (1963), Australia (1960), Indie (1950), Meksyk 
(1948), Szwecja (1950), Iran (1966), Belgia (1953), Argentyna (1951), Arabia Saudyjska (1968), 
Szwajcaria (1948), Turcja (1967), Indonezja (1958), Austria (1964), Dania (1950). Suma ich PKB w 
1995 r. stanowi a 83% warto ci PKB wiata.  

15  Sta o si  tak, poniewa  statystyki PKB dla Chin w ww. bazie danych rozpoczyna y si  dopiero w 1978 
r., a dla Polski � w 1994 r. Ze wzgl du na ch  unikni cia powa niejszych korekt konstruowanego 
przebiegu PKB wiata oraz na cel oblicze , wybrany zosta  rok 1977, a te 2 kraje nie by y brane pod 
uwag . Zaznaczy  te  nale y, e w ww. bazie danych nie by  uwzgl dniany Zwi zek Radziecki.  
Wybór dotyczy  tylko 25 (23) krajów, cho  z punktu widzenia obliczeniowego mo na by skonstru-
owa  miar  opart  na wi kszej ilo ci przypadków. Jednak kolejnym krajem w �rankingu� z 1977 r. 
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PKB wiata w cenach sta ych w latach 1949-197016 obliczono nast puj co:

1.
n

i
tit PKBPKB

1

*
, , gdzie: tPKB  � zmiana realnego PKB próby krajów w roku 

t, }1998,,1949{t , i � oznaczenie numeryczne kraju, }23,,2,1{n 17,
*
,tiPKB  � zmiana realnego PKB i-tego kraju w roku t wa ona jego udzia em w 

PKB próby krajów i równa:  

2. **

**
,

,
*
,

t

ti
titi PKB

PKB
PKBPKB , gdzie: tiPKB ,  � zmiana realnego PKB i-tego kraju w 

roku t, **
tPKB  � nominalny PKB próby krajów w roku t, obliczany jako 

n

i
tit PKBPKB

1

**
,

** , a **
,tiPKB  � nominalny PKB i-tego kraju w roku t; tiPKB ,

by  równie  obliczany, przez proste sprowadzenie IFS
tiPKB , , czyli szeregu jednoba-

zowego (1995-100) PKB i-tego kraju do a cuchowego (przy czym traci o si  ob-
serwacj  z roku 1948), a warto  t  odczytywa o si  z bazy IFS MFW; 

3. IFS
tiiti PKBPKBPKB ,

**
1995,

**
, , gdzie: **

1995,iPKB  to oczywi cie nominalny PKB i-
tego kraju w 1995 roku.  

Wyniki oblicze  mo na zaprezentowa  graficznie (rysunek 7).  

Rysunek 7. Szacunki dynamiki realnego PKB na wiecie w latach 1949-1977 (w %) 
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Uwaga: Obliczony wy ej wska nik to rednia wa ona PKB 23 najwi kszych gospodarek wiata.  
ród o: obliczenia w asne na postawie: International Financial Statistics, IMF, January 2000; World

Economic Outlook, IMF, October 2000. 

                                                                                                                               
by a Jugos awia, przy czym nie by a uwzgl dniana w IFS MFW. 31. miejsce zajmowa a Czechos o-
wacja, która równie  nie by a ujmowana w ww. bazie danych, a 35. � Rumunia (z zastrze eniem jak w 
przypadku Polski, tylko e dane od 1980 r.). Usuni cie tych krajów, a pozostawienie innych, nieko-
niecznie musia oby w lepszy sposób przybli y  zmiany PKB wiata w analizowanym okresie.  

16  Cho  mo na by o policzy  równie  dla kolejnych lat, lecz by o to nie celowe ze wzgl du na posiadane 
ju  takie dane pochodz ce z World Economic Outlook MFW. 

17  W du ej cz ci pocz tkowych lat, ze wzgl du na brak odpowiednich danych, mniej ni  23 kraje by y
brane pod uwag .
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Otrzymane przez autora wyniki nie ró ni  si  znacz co od tych, przedstawio-
nych przez Morawskiego18. Oba przybli enia zmian wiatowego PKB pokazuj , e
mo na by mówi  o recesji z lat 1954 i 1958, po których nast pi a dekada rozwoju 
gospodarczego o wy szym tempie (lata 60.), zako czona zwolnieniem wzrostu w 
okolicach roku 1970, a nast pnie wiatow  recesj  gospodarcz  lat 1974-75. O ile 
wyst pienie wiatowej recesji gospodarczej z 1958 r. jest do  powszechnie uznane, to 
kolejna recesja z lat 1967-68 budzi pewne w tpliwo ci, ale nast pne (1974-75, 1981-
82) ju  nie.

Trudno w okresie po drugiej wojnie wiatowej doszuka  si  takich regularno ci 
w wyst powaniu recesji, jak przed ni . St d czas do pocz tku lat 70. nazywany jest 
okresem desynchronizacji cyklu koniunkturalnego. Po II wojnie wiatowej nast pi o
typowe za amanie powojenne, zwi zane ze zniszczeniami gospodarek pa stw bior -
cych w niej udzia  (szczególnie tych, na terenie których prowadzone by y dzia ania 
wojenne) oraz konieczno ci  przej cia z produkcji nastawionej na cele wojenne, na 
produkcj  cywiln 19. Po za amaniu systemu z Bretton Woods nast pi , wskutek zmian 
cen surowców energetycznych, I kryzys naftowy. Ponownie rozpocz o si  regularne 
wyst powanie redniej d ugo ci cykli w rozwoju gospodarczym wiata, mierzonym 
jego dynamik  PKB. 

Rysunek 8. Dynamika realnego PKB wiata w latach 1970-2000 (w %) 
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ród o: World Economic Outlook Database, IMF, October 2000. 

Opieraj c si  na obserwacji przebiegu szeregu czasowego oraz ród ach histo-
rycznych nale y stwierdzi , e w ci gu ostatnich trzech dekad XX wieku wiatowe 
recesje gospodarcze wyst pi y w okresach:
                                                
18 Powszechna historia gospodarcza 1918-1991 pod red. W. Morawskiego, Wyd. Floks, Warszawa 

1994, s. 31. Wa niejsze ró nice to w obliczeniach autora: mniejszy wzrost PKB w 1949 r. (spowodo-
wany zapewne zawarto ci  próby w rym roku � tylko 5 krajów), szczyt krótkiego cyklu koniunktural-
nego w 1950 r. (Morawski � 1951), inny kierunek przebiegu PKB w okresie 1955-56, wi kszy wzrost 
PKB w 1959 i 1968 r. 

19  Mo na przypuszcza , e kryzys wyst pi  w okresie trwania II wojny wiatowej, lecz jego skala jest 
trudna do jednoznacznego okre lenia z powodu braku lub niepe nych statystyk mi dzynarodowych.  
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1974-1975 � I kryzys naftowy,  
1980-1982 � II kryzys naftowy,  
1990-1992 (kolejny wzrost cen ropy, recesje w USA i w Europie Zachodniej).  

Mo na równie  w inny sposób identyfikowa  okres wiatowych recesji gospo-
darczych i zastosowa  w tym celu bardziej wyrafinowane, w wi kszym stopniu zalgo-
rytmizowane metody ilo ciowe. Jedn  z nich mo e by  Filtr HP. Mo na spróbowa
przedstawi  okres po II wojnie wiatowej na jednym wykresie, cz c obliczone sza-
cunki PKB wiata oraz oficjalne warto ci MFW20. Otrzymany zostanie okres ok. pó
wieku.

Rysunek 9. Odchylenia od trendu realnego produktu krajowego brutto wiata w 
latach 1949-2000 (w pkt.%) otrzymanego za pomoc  filtru HP 
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ród o: obliczenia w asne na podst.: Rysunek 7. 

Dok adnie wida , jak bardzo zmienny by  przebieg wiatowego cyklu koniunk-
turalnego przed upadkiem systemu z Bretton Woods, a jak wygl da w ostatnich 3 
dekadach21.

Ca y analizowany okres prawie dwóch wieków, je li chodzi o regularno wia-
towych recesji, zosta  zaprezentowany poni ej (rysunek 10).  

Mo na zauwa y  do  cz ste wyst powanie wiatowych recesji gospodarczych. 
Ich regularno  bywa zaburzana ró nymi czynnikami pozaekonomicznymi. W latach 
1825-2000 wyst pi y one 22 razy (w ci gu 176 lat), a wi c przeci tnie co 8,0 lat. 
Warto zwróci  uwag  na ostatni okres i wnioski, które same nasuwaj  si  z obserwacji 
przedstawionych dat rozpocz cia wiatowego cyklu. Znaj c ju  wydarzenia z 2001 r. 
mo na wi c stwierdzi , e wyst pienie wiatowej recesji w 2001 r. mo na by o prze-
widzie .

                                                
20  Autor zdaje sobie spraw  z tego, e nie jest to szczególnie w a ciwe, z punktu widzenia metodyczne-

go. Jednak e nie pos u y to wyci ganiu wniosków (zosta o to uczynione wcze niej), a ich podsumo-
waniu.

21  Zauwa y  nale y, e zazwyczaj po roku du ego, pozytywnego odchylenia od trendu (1955 r., 1959 r., 
1968 r., ew. 1973 r.), w kolejnym roku dochodzi o do du ego jego obni enia wzgl dem poprzedniego, 
czyli po du ym wzro cie nast powa  spadek (zwróci  zatem nale y uwag  na rok 2000). 
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Rysunek 10. Daty wiatowych recesji gospodarczych w latach 1825-2000  
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Obja nienia: najni sze warto ci to lata wiatowych recesji gospodarczych; najwy sze � pozosta e lata.  
ród o: opracowanie w asne.  

3. Synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i wiata  

Zagadnienia synchronizacji cykli koniunkturalnych s  od wielu lat przedmiotem 
bada  ekonomistów. W ostatnich latach powsta o kilkana cie opracowa  na temat 
dotycz cy wy cznie wyst powania europejskiego cyklu koniunkturalnego. Przyk a-
dowo Christodoulakis i inni22 oraz Gonzales Minguez23 zauwa yli podobie stwo w 
przebiegu dochodów i konsumpcji. Do podobnych wniosków doszli Fiorito i Kollint-
zas badaj c pa stwa G-724.

Artis i Zhang25 badali, czy istnieje korelacja pomi dzy cyklami koniunkturalny-
mi w krajach Europejskiego Systemu Monetarnego (Exchange-Rate Mechanism � 
ERM) i cyklu w Niemczech po stworzeniu ERM (1979 r.). Po utworzeniu ERM, cykle 
wchodz cych we  krajów sta y si  bardziej zsynchronizowane z niemieckim (za wy-
j tkiem Irlandii).  

Wa nym i budz cym kontrowersje zagadnieniem przy badaniu podobie stwa 
przebiegu cyklu koniunkturalnego jest pytanie o to, jak du a powinna by  korelacja 
pomi dzy cyklami, aby mo na by o powiedzie , e s  zsynchronizowane. Mo na � jak 
np. Christodoulakis i in. � przyj , e wystarczy test, czy korelacja pomi dzy cyklami 
krajów jest statystycznie ró na od zera (najcz ciej przy poziomie istotno ci 5%). 
Dickerson i in. 26 cz ciowo odrzucaj  to kryterium na rzecz grupowania krajów ze 
wzgl du na warto  wska nika korelacji (przeprowadzaj c jednak test istotno ci)27.

                                                
22  N. Christodoulakis, S. P. Dimelis, T. Kollintzas, Comparisons of Business Cycles in the EC: Idiosyn-

crasies and Regularities, �Economica�  nr 62/1995, s. 1-27.  
23  J. M. Gonzalez Minguez, Interrelatedeness and Cyclical Synchrony between Spain and the Main 

Economies, �Economic Bulletin�, Banco de Espania, October 1994, p. 55-63.  
24  R. Fiorito, T. Kollintzas, Stylised Facts of Buseness Cycles in the G7 from Real Business Perspective,

�European Economic Review� nr 38(2)/1994, s. 235-270.  
25  M. J. Artis, W. Zhang, Internatiional Business Cycles and the ERM: Is there a European Business 

Cycle?, �International Journal of Finance and Economics� nr 2(1)/1997, s. 1-16.  
26  A. P. Dickerson, H. D. Gibson, E. Tsakalotos, Business Cycle Correspondence in the European Union,

�Empirica� nr 25/1998, s. 51-77.  
27  Mo na nawet zakwestionowa , czy ten test istotno ci nale y w ogóle przeprowadza , gdy  zazwyczaj 

stosuje si  go w odniesieniu do próbki, a nie populacji po to, by móc uogólni  wyniki na ni . W przy-
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Zestawiaj c przeprowadzone wcze niej rozwa ania w oparciu jedynie o okres 
ostatnich trzech dekad XX wieku (ze wzgl du na posiadanie wiarygodnych danych), 
mo na by spróbowa  wyci gn  wnioski na temat podobie stwa przebiegu cykli 
koniunkturalnych Polski i wiata (rysunek 2). 

Rysunek 11. Dynamika realnego PKB Polski i wiata oraz trend (metoda HP, µ=100)
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ród o: oblicz. i oprac. w . na podst. danych z: World Economic Outlook Database, IMF, maj 2001. 

Analiza samego przebiegu szeregów czasowych na podstawie obserwacji nie 
pozwala wystarczaj co jednoznacznie stwierdzi , czy wyst powa o podobie stwo w 
ich przebiegu, a je li tak, to o jakiej sile. St d nale y dokona  pomiaru. Jedn  z najpo-
pularniejszych metod do tego s u cych jest wspó czynnik korelacji liniowej. Jego 
warto  obliczona dla lat 1970-2000 dla stóp wzrostu realnego PKB wiata i Polski 
wynios a 0,514, co jest warto ci  du  jak na dane empiryczne w oparciu o stopy 
wzrostu, a tak e w porównaniu do innych warto ci wspó czynnika dla innych krajów 
(tabela 1).

                                                                                                                               
padku badania szeregów czasowych nie mo na natomiast mówi  o wyst powaniu takiego uogólniania, 
bo wnioski wyci gni te z danego okresu czasowego powinny dotyczy  wy cznie niego. 
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Tabela 1. Podobie stwo przebiegu realnego PKB wiata i wybranych krajów  

Kanada USA Barbados Austra-
lia W ochy Wielka

Brytania Togo Polska Holan-
dia Belgia

0,847 0,835 0,733 0,711 0,711 0,708 0,637 0,626 0,586 0,566 

Obja nienia: obliczenia przedstawiaj redni  arytmetyczn  krocz cych wspó czynników korelacji w 9-
letnich podokresach dla 10 krajów o najwi kszym podobie stwie przebiegu cyklu koniunkturalne-
go do cyklu wiatowego w latach 1970-2000 

ród o: oprac. i oblicz. w asne na podst. danych: World Economic Outlook Database, IMF, May 2001.  

Dok adniejsze obliczenia przeprowadzone dla odchyle  od trendu wyznaczone-
go za pomoc  filtru HP da y warto  0,408. Obie te warto ci nale y uzna  za istotne 
statystycznie przy zwyczajowym poziomie istotno ci 5%. Dowodzi to, e wyst puje
istotne podobie stwo w przebiegu cykli koniunkturalnych Polski i wiata.

Poszukuj c przyczyn tego zjawiska nale y doj  do wniosku, i  jest to spowo-
dowane synchronizacj  cyklu koniunkturalnego Polski z cyklami dwóch grup krajów: 
krajami Europy rodkowo-Wschodniej (w tym W grami, Czechami i S owacj  � 
dawn  Czechos owacj ), a tak e z krajami Zachodu � g ównie Wielk  Brytani , Sta-
nami Zjednoczonymi i Holandi 28.

4. Wnioski dla polskiej polityki stabilizacyjnej 

Z zaprezentowanej analizy mo na wyci gn  nast puj ce wnioski: 
1. wiatowe recesje gospodarcze s  zjawiskiem cyklicznie wyst puj cym na wiecie; 

na przestrzeni prawie dwóch wieków wyst powa y one co 8 lat, a w ci gu dwóch 
ostatnich dekad co 10 lat; z tego wynika � przy za o eniu, e cykl koniunkturalny 
w gospodarce wiatowej b dzie nadal wyst powa  � e ponownie wyst pi spadko-
wa faza wiatowego cyklu koniunkturalnego; a je li tak, to mo na przewidzie  jej 
dat  rozpocz cia si  (z wi ksz  lub mniejsz  dok adno ci ).

2. Gospodarka Polski równie  charakteryzuje si  cykliczno ci  swojego rozwoju. 
Oznacza to, e mechanizmy gospodarcze prowadzi  b d  do cyklicznego wyst -
powania faz recesji; obliczaj c natomiast d ugo  cyklu Polski w ostatnich 40 la-
tach mo na stwierdzi , e przyjmuje warto ci 6 lub 11 lat lub w ostatnich 30 latach 
od 9 do 11 lat (wyniki autokorelacji). Oznacza to, e po ok. 10 latach od dna po-
przedniego cyklu koniunkturalnego � powinno nast pi  kolejne.

3. Zaobserwowano stosunkowo wysok  synchronizacj  cyklu koniunkturalnego 
Polski i cyklu koniunkturalnego wiata. Zatem je li wyst pienie kolejnej (niewa -
ne jak g bokiej29), wiatowej recesji by o nieuchronne, a gospodarka Polski jest 
zsynchronizowana ze wiatow , oznacza to � przy za o eniu kontynuacji dotych-

                                                
28  K. Piech, Synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski, referat wyg oszony w trakcie seminarium 

Instytutu Wiedzy i OW PTE pt. � wiatowe recesje gospodarcze�, Szko a G ówna Handlowa, Warsza-
wa, 6 czerwca 2002. 

29  A w a ciwie coraz p ytszej, gdy  recesje na wiecie maj  tendencj  do bycia p ytszymi lecz d u szy-
mi.  



154 Krzysztof Piech 

czasowych procesów w przysz o ci � e wyst pi w naszym kraju kolejna recesja 
gospodarcza.

4. Oznacza to, e nawet samo zagro enie wyst pienia takiej recesji powinno zosta
przewidziane oraz skontrowane przez odpowiedni  polityk  stabilizacyjn . Mo na
w tym celu wykorzysta  szereg stosowanych w takich �sytuacjach recesyjnych� na 
wiecie narz dzi, np.: zmniejszenie wydatków socjalnych (dla zapobie enia po-

wi kszenia deficytu bud etowego, nast puj cego wskutek zmniejszenia wp ywów 
podatkowych), obni enie podatków od przedsi biorstw (dla zwi kszenia inwesty-
cji w dobra trwa ego u ytku � fixed investment), obni enie stóp procentowych 
(przy za o eniu prowadzenia w a ciwej policy mix), a w trakcie rozpocz cia recesji 
� poprzez przej ciowe zwi kszenie wydatków bud etowych (rz dowa konsumpcja 
dóbr trwa ego u ytku), ewentualnie wp yw na os abienie kursu waluty (dla przej-
ciowego poprawienia konkurencyjno ci towarów eksportowych), ewentualne � 

nie naruszaj ce umów mi dzynarodowych � zwi kszenie ochrony rynku we-
wn trznego przed nap ywem towarów importowanych, przygotowanie do wyst -
pienia nadwy ek towarów (rolnych i przemys owych).  

5. Poniewa  zasób narz dzi mo liwych do stosowania w ramach polityki stabiliza-
cyjnej (antyrecesyjnej) jest do  du y, a ponadto wiele jest do wiadcze  mi dzyna-
rodowych z tego zakresu, mo liwe jest zapobieganie wyst pieniu recesji, a je li si
to nie powiedzie � minimalizowanie jej ostro ci przebiegu. Przy czym po wyj ciu z 
recesji, po kolejnych kilku latach ekspansji, nale y ponownie przygotowa  si  na 
wyst pienie spadkowej fazy cyklu koniunkturalnego, aby nie przerodzi o si  to w 
kryzys gospodarczy.  
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