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WAHANIA KONIUNKTURALNE
A ZMIANY CEN I STÓP PROCENTOWYCH

W WYSOKOROZWINI TYCH GOSPODARKACH RYNKOWYCH

1. Uwagi wst pne

Wspó czesna gospodarka rynkowa przechodzi nieuchronny proces glo-
balizacji. Jednym z jej przejawów wydaje si  by  zacieranie ró nic w przebiegu
cykli koniunkturalnych obserwowanych w skali pojedynczych krajów. Zjawisko
okre lane mianem synchronizacji waha  dotyka nie tylko zmian aktywno ci
gospodarczej, lecz obejmuje swym zasi giem tak e inne wielko ci makroeko-
nomiczne. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki analiz przeprowa-
dzonych dla wybranych wysoko rozwini tych systemów ekonomicznych.
Przedmiotem badania by y zale no ci pojawiaj ce si  pomi dzy oscylacjami
koniunkturalnymi oraz zmianami poziomu cen i nominalnych stóp procento-
wych.

2. Metodyka analizy

Badanie zwi zków mi dzy fluktuacjami aktywno ci gospodarczej a wa-
haniami cen i stóp procentowych przeprowadzono na podstawie danych staty-
stycznych dotycz cych gospodarek: Australii, Francji, Japonii, Kanady, Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii oraz W och. Uznano, e wymienione
pa stwa s  reprezentantami systemów ekonomicznych, w których mechanizm
rynkowy odgrywa najistotniejsz  rol , a dodatkowo kraje te, z racji otwarto ci
swych gospodarek, maj  znaczny udzia  w globalnym handlu. Stosuj c tego
rodzaju przes anki, nale a oby równie  uwzgl dni  Republik  Federaln  Nie-
miec, jednak zjednoczenie RFN i NRD na tyle naruszy o wewn trzn  spójno ci
materia u ród owego, i  zadecydowano o pomini ciu danych opisuj cych
niemieck  gospodark .

Badanie obj o okres od pocz tku 1973 r. do ko ca 2000 r., a wszystkie
szeregi analizowano w przekrojach kwartalnych. Pocz tek zakresu czasowego
wynika  z zaakceptowania kryteriów przyj tych przez IMF (2002), tj. up ynnie-
niem kursów walutowych, znacz cym spowolnieniem tempa wzrostu gospo-
darczego w pa stwach uprzemys owionych oraz pierwsz  od II wojny wiato-
wej faz  spadku koniunktury, która odznaczy a si  nawet absolutn  redukcj
produkcji.

Zmiany aktywno ci gospodarczej przedstawiono za pomoc  realnego
produktu krajowego brutto (PKB). Poziom cen by  obrazowany wska nikiem
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cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI), w przypadku którego przyj to,
i  IV kwarta  1999 r. = 100. Krótkookresowa nominalna stopa procentowa by a
reprezentowana przez redni kwartalny poziom stopy na mi dzybankowym
rynku pieni nym (z regu y przy 3 miesi cznym terminie oferty). Stop  d ugo-
okresow  zobrazowano przez redni  rentowno  d ugookresowych obligacji
rz dowych.

Pierwszym krokiem analizy by o przeprowadzenie korekty sezonowej.
Wykonano j  dzi ki zastosowaniu procedury Cenzus II/ X -11. W dalszej cz -
ci pos u ono si  metodami ilo ciowymi, które znajduj  swoj  podbudow

teoretyczn  w koncepcjach zaliczanych do nowej klasycznej makroekonomii,
ze szczególnym naciskiem na pogl dy twórców modeli realnych cykli koniunk-
turalnych.

Robert E. Lucas jest powszechnie uwa any za najwa niejsz  posta
w nowym podej ciu klasycznym do makroekonomii. Swój esej �Understanding
Business Cycles� (1977) rozpocz  od pytania: �Why is it, in capitalist econo-
mies, aggregate variables undergo repeated fluctuations about trend, all of
essentially the same character ?�. Jak z tego wynika Lucas nie mia  w tpliwo-
ci, i  istot  cyklu koniunkturalnego s  odchylenia od d ugookresowego trendu.

Takie w a nie podej cie zastosowano w prezentowanej pracy, jednak nale y
podkre li , e jest to ca kowicie inna metodologia ni  ta, któr  pos uguj  si
analitycy IMF. W tpliwo ci zg aszane wobec definiowania cykli odchyle  od
trendu wynikaj  zazwyczaj z arbitralno ci doboru jego funkcji. Tego rodzaju
problem dotyczy jednak tylko trendu deterministycznego. Z uwagi na atwo
oblicze  i jednoznaczn  interpretacj  ekonomiczn  bardzo cz sto aproksymuje
si  funkcj  liniow  o postaci:

ty�  = 0 + 1*t + t; (1)

gdzie: ty�  � teoretyczne warto ci trendu wielko ci y w okresie t;

0 � estymator parametru liniowej funkcji trendu, okre laj cy poziom zjawiska
w okresie t = 0;

1 � estymator parametru liniowej funkcji trendu, wyra aj cy redni przyrost
badanego zjawiska;

t � sk adnik resztowy.

Istotne jest pojmowanie zmiennej czasowej (t) � mimo tego, e wyst puje
ona w roli elementu niezale nego (opisuj cego), to w rzeczywisto ci ma by
tylko �atrap � obrazuj c  wp yw g ównych przyczyn zmian badanego zjawiska.

Powracaj c do teorii koniunktury gospodarczej trzeba postawi  pytanie:
co jest g ówn  przyczyn  d ugookresowych zmian PKB? Analizuj c wieloletnie
szeregi produktu krajowego nie ma w tpliwo ci, e warto  realnego PKB
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ro nie, a najwa niejszym elementem sprawczym jest post p techniczny.1
Gdyby zatem przyj  funkcj  liniow  do opisu trendu PKB, to estymator 1
informowa by o rednim przyro cie PKB w jednostce czasu, a z uwagi na swój
sta y poziom prowadzi by to do konkluzji, e stopa post pu technologicznego
równa jest constans. Powy sze rozumowanie zosta o zakwestionowane
z dwóch bardzo wa nych przyczyn. Pierwszym z nich jest brak zgody na za o-
enie sta o ci stopy post pu technologicznego, a wi c przekre lenie mo liwo-
ci ustalenia 1 w równaniu (1). Obserwacja dzisiejszego wiata, nawet bez

jakiejkolwiek analizy ilo ciowej, jednoznacznie pokazuje, e post p technolo-
giczny nie mo e by  uwa any za proces o sta ej stopie zmian. Zanegowanie
funkcji liniowej2 jako dobrego przybli enia dla trendu PKB wynikn o równie  z
przyczyn formalno � statystycznych. Nelson i Plosser (1982) pokazali, e nie
mo na odrzuci  hipotezy, i  kszta towanie si  realnego PKB jest przyk adem
procesu b dzenia przypadkowego z dryfem (random walk with drift). Wówczas
formalny zapis takiego przebiegu przyjmuje posta :

yt =  + yt � 1 + t (2)

gdzie:  sta a reprezentuj ca dryf;  > 0.

Uwzgl dniaj c ten element mo na zauwa y , e jednorazowe zaburze-
nie dotychczasowej cie ki wzrostu spowoduje jej trwa e odkszta cenie, bez
mo liwo ci powrotu do poprzedniego przebiegu.

Akceptacja tezy o kszta towaniu si  PKB zgodnie z b dzeniem losowym
powoduje, e w równaniu (2) przy zmiennej yt�1 pojawi si  parametr równy
jeden. U ywaj c nomenklatury ekonometrycznej nale y stwierdzi , e szereg
PKB ma pierwiastek jednostkowy (unit root), a zatem jest niestacjonarny.

Dla badacza koniunktury oznacza to dalece utrudnione rozró nienie
trendu od zmian cyklicznych, gdy  b dzenie losowe powoduje, e trend te
podlega odchyleniom. Kydland i Prescott (1990) zaproponowali jednak meto-
d , która mo e sprosta  tego typu wyzwaniom. Z uwagi na wcze niejsze pra-
ce Hodricka i Prescotta (1980) oraz Prescotta (1986) omawiane narz dzie
nazwano filtrem Hodricka � Prescotta (filtrem HP).

Metoda ta pozwala obliczy  warto ci, które minimalizuj  wyra enie:
2
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gdzie:   t �  warto  komponentu trendu stochastycznego,
 �  parametr filtru;  = 100 w przypadku danych rocznych;  = 1600 w przy-

padku danych kwartalnych i  = 14400 dla danych miesi cznych.

1 Nale y jednak pami ta , e dodatkowo PKB mo e rosn  z przyczyn demograficznych.
Zatem nale y bada  post p techniczny poprzez relatywizowanie kapita u rzeczowego do ilo-
ci si y roboczej, czyli konieczne jest uj cie per capita.

2 U ycie wielomianu wy szego stopnia niczego nie zmienia, gdy  nadal mo na by wtedy
przyjmowa , e post p technologiczny jest deterministycznie kszta towany w czasie i zawsze
mo na trafnie prognozowa  jego tempo.
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Ostatecznie mo na otrzyma  szereg warto ci pokazuj cych d ugookre-
sow  tendencj  rozwojow , która nie jest jak kolwiek funkcj  deterministycz-
n , lecz sama podlega zmianom w czasie. Dziel c empiryczne warto ci bada-
nej zmiennej przez realizacje wynikaj ce z zastosowania filtru HP uzyskuje si
wskazania pokazuj ce procentowe odchylenia od trendu. W taki w a nie spo-
sób dokonano statystycznej dekompozycji badanych wielko ci i wyizolowano
elementy waha  cyklicznych. W przypadku realnego PKB zosta y one uznane
za sk adowe identyfikuj ce fluktuacje koniunkturalne.

Kolejne etapy prac ekonometrycznych polega y na przeprowadzeniu
analizy widmowej. Ta cz  wspó czesnej ekonometrii jest dosy  zaawanso-
wana matematycznie i bez w tpienia czerpie z do wiadczenia nauk przyrodni-
czych. W tym miejscu mo na odwo a  si  do przyk adu badania promienia
wiat a s onecznego. Powierzchowny ogl d sugeruje, e jest on bia y. Je eli

jednak na jego drodze ustawi si  pryzmat, to bez trudu mo na dostrzec,
e w istocie jest to konglomerat fal o ró nych barwach, czyli o ró nych d ugo-
ciach. Analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem badania widmowego

ma by  takim pryzmatem, gdy  rzeczywisty przebieg procesu ekonomicznego,
jako procesu stochastycznego, mo na przedstawi  w formie wielomianu trygo-
nometrycznego:

yt  =
i

N

1

2/
(ai cos 2 it + bi sin 2 it), (4)

gdzie: yt  warto ci rzeczywiste danej zmiennej;
i  = i/N  cz stotliwo  poszczególnych sk adowych harmonik, i = 1,2,...,N/2,

N � liczba obserwacji w danym szeregu czasowym.

Analogia do wychwytywania d ugo ci fal elektromagnetycznych w spek-
trum wiat a s onecznego jest w tym przypadku w pe ni zas u ona, gdy  cz -
stotliwo  waha  ( i) jest odwrotno ci  ich okresów. Zatem cz stotliwo
to miara pokazuj ca ilo  cykli w jednostce czasu, natomiast okres wskazuje
jak d ugo trwa jeden cykl. Okazuje si  wi c, e stochastyczny proces ekono-
miczny to wi zka splecionych ze sob  fal sinusoidalnych, z których ka da ma
inn  d ugo  swoich waha . Bardziej szczegó owe przedstawienie regu  prze-
prowadzania analizy spektralnej mo na znale  w artykule Kruszki (1999).

Wykorzystanie badania widmowego w wykrywaniu oscylacji koniunktu-
ralnych ma dosy  spore zastosowanie. Przyk adami s  prace Sargenta (1987),
Kinga i Watsona (1996) lub Milo (2000). Równie  twórcy filtru HP odwo uj  si
do tego narz dzia ekonometrycznego, gdy  jak zauwa a Prescott (1986)
zastosowanie filtru opisanego zale no ci  (3) usuwa z szeregu harmoniki
o okresowo ciach na tyle du ych, e nie mo na o nich mówi  jak
o sk adnikach cyklicznych. Podsumowuj c nale y uzna , e pierwotny materia
statystyczny zosta  poddany operacjom, które z jego przebiegu usun y waha-
nia znajduj ce si  na krajach spektrum stochastycznego. Uda o si  to wykona
dzi ki korekcie sezonowej, która eliminuje oscylacje o okresach krótszych ni
5 kwarta ów. Z drugiej strony filtr HP pozwoli  odci  zmiany, które z uwagi
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na swoj  d ugo  nie mog  ju  by  traktowane w kategorii fluktuacji koniunktu-
ralnych, lecz równocze nie nie przekre laj  mo liwych odkszta ce  linii trendu.

Ostatnim krokiem w analizie zale no ci pomi dzy wahaniami aktywno ci
gospodarczej a zmianami cen i stóp procentowych by o okre lenie kierunku
i si y wspó zmienno ci odpowiednio przygotowanych szeregów. W tym celu
dokonano szacunku wspó czynników korelacji Persona. Pami ta  jednak
trzeba, e bezkrytyczny pomiar korelacji mo e prowadzi  do wykrycia pozor-
nych zwi zków. Dzieje si  tak, gdy zmienne s  niestacjonarne, czyli wówczas,
gdy posiadaj  pierwiastek jednostkowy. W zwi zku z tym bezpo rednie obli-
czenia korelacyjne poprzedzi o przeprowadzenie testowania hipotezy o wyst -
powaniu pierwiastka jednostkowego. Narz dziami, które wykorzystano by y:
rozszerzony test Dickeya � Fullera (ADF) oraz test Phillipsa � Perrona (PP).
Dok adn  prezentacje wymienionych instrumentów mo na znale  w ksi ce
Harrisa (1995)

3. Analiza stacjonarno ci i badanie widmowe waha  aktywno ci go-
spodarczej oraz zmian cen i nominalnych stóp procentowych

Zgodnie z przyj t  metodologi , pocz tkowym etapem badania empi-
rycznego by a korekta sezonowa. W rezultacie otrzymano pierwsze przybli e-
nie uk adu trend � cykl. Nast pnie przeprowadzono testowanie stacjonarno ci.
Wyniki testu ADF i PP (przy poziomie istotno ci 0,05) zmieszczono w tabl. 1.
Jak wynika z warto ci zawartych w wymienionej tablicy, prawie adna z empi-
rycznych statystyk nie przekroczy a poziomu krytycznego, który dla testu ADF
wynosi  � 3,40 i �21,78 dla testu PP. Wyj tek stanowi y nominalne stopy pro-
centowe w Japonii, Wielkiej Brytanii i W oszech, jednak tylko w przypadku
pos u enia si  metod  Dickeya � Fullera. Tego rodzaju wskaza  nie potwier-
dzi  test Phillipsa � Perrona. Zaowocowa o to odrzuceniem hipotezy o stacjo-
narno ci badanych szeregów, co jest bardzo powszechne w przypadku zmien-
nych makroekonomicznych. Ze wzgl du na zaakceptowanie pogl du o niesta-
cjonarno ci nie mo na dokona  bezpo redniego pomiaru stopnia wspó zmien-
no ci, gdy  uzyskane wyniki by yby obarczone b dem pozorno ci relacji ko-
relacyjnych. Tak e analiza widmowa wymaga, aby uwzgl dniane szeregi by y
stacjonarne. Poniewa  mo na bez trudu dostrzec, e szeregi realnego PKB
oraz poziomu cen wykazuj  d ugookresowe trendy rosn ce, co jest przyczyn
wyst powania pierwiastka jednostkowego, przeprowadzono operacje usuni -
cia komponentów tendencji rozwojowej. W tym celu wykorzystano filtr Hodricka
� Prescotta, dzi ki któremu mo liwe sta o si  oszacowanie warto ci pokazuj -
cych stochastyczny przebieg trendu. Nast pnie obliczono procentowe odchy-
lenia od tak definiowanego trendu i poddano je testowaniu stacjonarno ci.
Bardzo zbli one operacje wykonano dla stóp procentowych, jednak w ich
przypadku obliczano ró nice w stosunku do warto ci trendu, gdy  ju  wcze-
niej by  on mianowany w procentach. Wszystkie wyniki zawarto w tabl. 2.
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Tab. 1. Testowanie stacjonarno ci realnego PKB, poziomu cen
i nominalnych stóp procentowych w wybranych krajach w latach
1973- 2000

Realny PKB Poziom cen
Krótkookreso-
wa nominalna
stopa procen-

towa

D ugookresowa
nominalna

stopa procen-
towaKraje

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

Australia -0,99 -0,96 -1,44 -3,84 -2,04 -7,91 -2,14 -5,72

Francja -3,09 -10,17 -2,17 0,14 -2,00 -11,89 . .

Japonia -0,46 -4,18 -2,09 -7,43 -3,65 -20,79 -3,40 -20,47

Kanada -1,70 -5,03 -1,19 0,15 -3,16a -11,60a -2,33 -6,63

USA -1,00 -2,34 -2,89 -4,70 -2,90 -10,95 -2,15 -7,53

Wielka
Brytania -1,93 -5,38 -2,25 -4,06 -3,99 -14,85 -3,72 -19,96

W ochy -2,04 -9,98 -1,47 -4,25 -3,94b -11,54b . .

Obja nienia: a � dane analizowane od roku 1975; b � dane analizowane od roku 1978;
. � brak danych.

ród o: obliczenia w asne na podstawie �International Financial Statistics�IMF, Wa-
szyngton, miesi czniki z lat 1970-2001 oraz internetowej bazy danych OECD.

Tym razem wyniki obu testów nakaza y zaakceptowanie hipotezy o sta-
cjonarno ci szeregów pokazuj cych cykliczne oscylacje realnego PKB, pozio-
mu cen i nominalnych stóp procentowych.3 Pozwoli o to przeprowadzi  analiz
spektraln . W rezultacie powsta a mo liwo  oceny rozk adów g sto ci wid-
mowej badanych wielko ci. Na tej podstawie ustalono okresy dwóch najistot-
niejszych harmonik, dominuj cych w ca ym spektrum zmian uwzgl dnianych
agregatów. Stosowane informacje zawarto w tabl. 3.

3 Warto  krytyczna dla testu ADF wynosi a � 2,89, natomiast dla testu PP by  to poziom �
 14,51.
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Tab. 2. Testowanie stacjonarno ci waha  realnego PKB, oscylacji pozio-
mu cen i nominalnych stóp procentowych w wybranych krajach
w latach 1973 � 2000

Wahania
realnego PKB Wahania cen

Odchylenia
krótkookreso-
wej nominalnej
stopy procen-

towej

Odchylenia
d ugookresowej

nominalnej
stopy procen-

towej
Kraje

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

test
ADF

test
PP

Australia -5,08 -23,01 -3,85 -28,37 -6,29 -25,92 -6,06 -22,08

Francja -4,16 -17,25 -3,35 -14,90 -3,81 -25,48 . .

Japonia -4,68 -23,42 -4,90 -24,55 -4,59 -28,08 -4,08 -29,34

Kanada -4,57 -20,39 -3,79 -16,41 -4,99a -20,16a -4,97 -21,48

USA -4,65 -19,90 -4,15 -14,87 -4,72 -20,54 -2,97 -17,09
Wielka
Brytania -6,07 -19,11 -3,85 -37,57 -5,63 -23,09 -5,74 -26,34

W ochy -4,08 -26,04 -2,99 -29,91 -4,67b -16,42b . .

Obja nienia: jak w tabl. 1.
ród o: obliczenia w asne.

Tab. 3. Okresowo  waha  dominuj cych w spektrum oscylacji realnego
PKB oraz poziomu cen w wybranych krajach w latach 1973-2000

Okres waha
dominuj cych w

spektrum
oscylacji real-

nego PKB

Okres waha
dominuj cych

w spektrum
oscylacji po-

ziomu cen

Okres waha
dominuj cych

w spektrum
oscylacji krót-
kookresowej
nominalnej

stopy procen-
towej

Okres waha
dominuj cych

w spektrum
oscylacji d u-
gookresowej
nominalnej

stopy procen-
towej

Kraje

kwarta y kwarta y kwarta y kwarta y

Australia 18,20 33,33 25,00 18,20 18,18 28,57 28,57 20,00

Francja 40,00 22,22 33,33 22,22 40,00 10,53 . .

Japonia 25,00 33,33 40,00 20,00 20,00 33,33 20,00 33,33

Kanada 40,00 16.67 33,33 18,18 18,18a 33,33a 28,57 20,00

USA 33,33 22,22 33,33 22,22 33,33 20,00 25,00 12,50
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Wielka
Brytania 33,33 20,00 33,33 18,18 20,00 33,33 20,00 28,57

W ochy 33,33 22,22 40,00 20,00 40,00b 20,00b . .

Obja nienia: jak w tabl. 1.
ród o: obliczenia w asne.

Dane zestawione w tabl. 3 pokazuj , e najsilniej na kszta t spektrum
waha  realnego PKB wp ywaj  harmoniki o okresowo ci zbli onej
do 30 kwarta ów. Bior c po uwag , e ca a próba liczy a 112 obserwacji, mo -
na wysnu  wniosek, e w badanej grupie krajów w obserwowanym okresie
pojawi y si rednio blisko cztery cykle koniunkturalne.

Mimo dosy  zbli onych rozk adów g sto ci widmowej, nie mo na zak a-
da , e podobie stwo oznacza to samo . Z tego te  powodu dokonano sta-
tystycznej weryfikacji hipotezy o pochodzeniu wszystkich rozk adów tej samej
populacji. Sobczyk (1998) w takich przypadkach zaleca test Friedmana.
W wyniku przeprowadzenia tego testu otrzymano statystyk 2 równ  51,86.
Wobec warto ci krytycznej wynosz cej 12,59 nale a o przy poziomie istotno ci
0,05 odrzuci  hipotez  zerow . Zatem nie mo na mówi  o tym, e synchroni-
zacja waha  koniunkturalnych oznacza ca kowit  zgodno  wszelkich cech
morfologicznych pojawiaj cych si  oscylacji, gdy , np. okresy fluktuacji
w siedmiu badanych gospodarkach nie wykazuj  to samo ci.

Kieruj c si  wynikami zawartymi w tabl. 3 ponownie przeprowadzono test
Friedmana, lecz tym razem odrzucono rozk ady Francji i Kanady. Empiryczna
statystyka 2 wynios a 8,08 a poziom krytyczny równy by  9,49. Oznacza o to
akceptacj  hipotezy o pochodzeniu g sto ci widmowej z tej samej populacji,
co stanowi istotne potwierdzenie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Au-
stralii, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i W oszech.

Rozpatruj c g sto ci spektralne poziomu cen mo na ponownie stwier-
dzi  dosy  zbli one warto ci okresów waha  dominuj cych, cho  tym razem
rednia jest nieco wy sza ni  w przypadku oscylacji realnego PKB. Oznacza

to, e w rozpatrywanym okresie mo na wyodr bni  mniejsz  ilo  �cykli�.
Rezultaty testu Friedmana spowodowa y przyj cie tezy o to samo ci g sto ci
spektralnej oscylacji cen we Francji, Kanadzie i USA.

Spektrum waha  krótkookresowej stopy procentowej wykazywa o kilka
szczytów. Z regu y zaobserwowane piki wskazywa y harmoniki o okresach
wynosz cych oko o 20 kwarta ów oraz 33,33 kwarta u. Pojawiaj ce si  ró nice
okaza o si  by  statystycznie nieistotne, gdy  wyniki testu Friedmana nakaza
akceptacje hipotezy o pochodzeniu wszystkich rozk adów g sto ci widmowej
z tej samej populacji. Empiryczna warto 2 równa by a 8,86 wobec krytycz-
nego poziomu wynosz cego12,59.

Odchylenia od trendu d ugookresowej nominalnej stopy procentowej
równie  wykazywa y pojawienie si  waha  cyklicznych. Najcz ciej pojawia y
si  szczyty spektrum przy okresach równych 20 i 28,57 kwarta u. Tak e w tym
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przypadku rezultaty testu Friedmana spowodowa y akceptacj  hipotezy
o pochodzeniu g sto ci widmowej z jednakowej populacji.4

Dosy  wa nym elementem budowy wspó czesnego procesu koniunktu-
ralnego jest intensywno  fluktuacji. Kowalczyk (1982) definiuje intensywno
jako stopie  rozproszenia szeregu wokó  linii trendu. Z racji troch  odmiennych
rednich badanych szeregów, porównanie nast pi o poprzez oszacowanie

klasycznego wska nika zmienno ci, który jest stosunkiem odchylenia standar-
dowego do redniej arytmetycznej. Pami ta  trzeba, e zespó  indeksów po-
kazuj cych odchylenia od trendu realnego PKB lub cen by  zbudowany dzi ki
podzieleniu empirycznej warto ci po korekcie sezonowej przez liczb  to sam
z d ugookresow  tendencj  wyznaczon  przez filtr HP. Z tego wzgl du pozio-
mem odniesienia by a liczba 100 oznaczaj ca pe n  zgodno  z trendem.
W zwi zku z tym wska nik zmienno ci informuje o tym o ile procent dany
szereg odchyla  si  przeci tnie od tendencji rozwojowej. Troch  inaczej osza-
cowano zmienno  stóp procentowych. W ich przypadku wystarczy o policzy
odchylenie standardowe, gdy  poziomem odniesienia by  trend sk adaj cy si
z obserwacji nominowanych w punktach procentowych. Otrzymane warto ci
wspomnianego wska nika zawarto w tabl. 4.

Tabl. 4. Zmienno  waha  koniunkturalnych i oscylacji poziomu cen oraz
nominalnych stóp procentowych w wybranych krajach w latach
1973 � 2000

Wspó -
czynnik

zmienno-
ci waha
realnego

PKB

Wspó czynnik
zmienno ci
waha  cen

Odchylenie stan-
dardowe waha
krótkookresowej
nominalnej stopy

procentowej

Odchylenie stan-
dardowe waha
d ugookresowej

nominalnej stopy
procentowej

Kraje

% % punkty procentowe punkty procentowe

Australia 1,33 1,43 1,13 0,55

Francja 1,12 1,24 0,91 .

Japonia 1,28 3,89 1,08 0,74

Kanada 1,85 1,28 1,11a 0,56

USA 1,64 1,56 0,95 0,78
Wielka
Brytania 1,48 2,17 1,11 0,58

W ochy 1,25 2,04 0,83b .

Obja nienia: jak w tabl. 1.
ród o: obliczenia w asne.

4 Empiryczna warto  statystyki 2 wynios  5,26 przy warto ci krytycznej równej 9,49.
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Przedstawione wska niki pokazuj , e wspó czesne procesy koniunktu-
ralne w wysoko rozwini tych gospodarkach rynkowych charakteryzuj  si
bardzo umiarkowan  intensywno ci . Bez w tpienia niska zmienno  PKB,
nie przekraczaj ca rednio dwóch procent odchylenia od trendu, wynika
ze wzgl dnie skutecznej polityki stabilizacji. Dosy  podobnie wygl da sytuacja
w zakresie cen. Wyj tek stanowi Japonia, która w latach siedemdziesi tych
ubieg ego stulecia zanotowa a wysok  inflacj , a w drugiej po owie lat dzie-
wi dziesi tych deflacj . Te niespotykane w innych krajach ró nice w przyro-
stach prze o y y si  na znacz co wi ksz  ni  w pozosta ych przypadkach
zmienno  poziomu cen konsumpcyjnych.

Najmniej zmiennymi kategoriami makroekonomicznymi okaza y si  no-
minalne stopy procentowe, a zw aszcza rednia rentowno  d ugookresowych
obligacji rz dowych. Podkre li  jednak nale y, e odchylenie standardowe
oszacowano dla ca ej badanej próby, tj. 28 lat. Podzia  tego okresu na seg-
menty zdecydowanie zmieni by uwzgl dniane miary, szczególnie silnie by aby
zauwa alna labilno  rynków finansowych w latach siedemdziesi tych
XX wieku.

Dzi ki do tej pory przeprowadzonym szacunkom statystycznym uzyska-
no stacjonarne szeregi czasowe, które zosta y przeanalizowane pod k tem
zmienno ci. Oprócz tego zbadano g sto  widmow , która pozwala wyodr b-
ni  istotne cz stotliwo ci waha  cyklicznych. Dzi ki odpowiednim testom sta-
tystycznym mo liwa jest akceptacja hipotezy o znacz cym podobie stwie
waha  koniunkturalnych w badanych gospodarkach. Analizy IMF (2002) wyka-
za y, e synchronizacja przejawia si  wysok  zbie no ci  punktów zwrotnych
cykli szacowanych dla realnego PKB oraz jego komponentów (konsumpcji
i inwestycji). Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badania widmo-
wego pozwalaj  powy sze wnioski uzupe ni  o stwierdzenie, e synchronizacja
odnosi si  równie  do statystycznej to samo ci okresowo ci fluktuacji PKB
w pi ciu, spo ród siedmiu uwzgl dnianych systemów ekonomicznych. G sto
widmowa oscylacji stóp procentowych zosta a uznana za w pe ni zgodn  dla
wszystkich pa stw. Z tego obrazu wy ama y si  zmiany poziomu cen,
gdy  tylko dla trzech pa stw mo liwa by a akceptacja tezy o to samo ci ich
spektrum.

Kolejnym krokiem analizy by  pomiar wspó zmienno ci waha  wszystkich
badanych wielko ci. Otrzymane rezultaty przedstawiono w kolejnym punkcie
niniejszej pracy.

4. Badanie wspó zmienno ci waha  aktywno ci gospodarczej oraz
zmian cen i nominalnych stóp procentowych

Zdecydowana wi kszo  wspó czesnych koncepcji teoretycznych, które
za przedmiot docieka  obra y koniunktur  gospodarcz , stanowi dorobek
dwóch najistotniejszych szkó  ekonomicznych: neokeynesowskiej lub neokla-
sycznej. Do pocz tków lat siedemdziesi tych XX w. bez w tpienia dominowa o
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podej cie neokeynesowskie, które w tradycyjnym uj ciu podkre la o popytowe
determinowanie cyklicznych zmian aktywno ci gospodarczej. Najcz ciej
przytaczanym modelem tego rodzaju jest koncepcja autorstwa Hicksa (1951),
cho  podwaliny po o y  Samuelson.

Akceptacja modeli popytowych implikowa a procykliczne zmiany cen,
gdy  faza spadkowa koniunktury musia a odbija  si  w spadku popytu global-
nego. Wobec tego podmioty gospodarcze powinny obni a  ceny, aby pod-
trzyma  zainteresowanie swoj  ofert  towarow . Powy szy tok rozumowania
by  na tyle silnie zakorzeniony w dorobku ekonomicznym, e nawet Lucas,
który odrzuci  popytowe modele neokeynesowskie, w swojej pracy z 1977
uznawa  procykliczno  cen, jako tzw. �stylizowany fakt� procesów koniunktu-
ralnych, a wi c empiryczn  prawid owo , któr  powinna obja ni  koncepcja
teoretyczna.

Twórcy podej cia, które z czasem przyj o si  okre la  realnym cyklem
koniunkturalnym (real business cycle), coraz cz ciej obecnie nazywanego
szko  dynamicznej równowagi ogólnej (dynamic general equilibrium), zdecy-
dowanie zanegowali wcze niej przytoczone wnioskowanie.5 Zawa y  pogl d,
e najistotniejsz  determinant  waha  aktywno ci gospodarczej s  �szoki�

poda owe wywo ywane nieprzewidywalnymi zmianami tempa post pu tech-
nicznego. Tym samym sprawczy element cyklu koniunkturalnego mia  tkwi
w realnej sferze gospodarki i nominalne zmiany cen lub popytu nie maj  wów-
czas takiego znaczenia, jak przypisywa y im tradycyjne modele neokeynesow-
skie. Nie bez znaczenia dla podwa enia dokona  kontynuatorów my li Keyne-
sa by y równie  niew a ciwe podstawy mikroekonomiczne lub nawet ich brak
w modelach popytowych, jak równie  niemo no  wyja nienia zjawisk, któ-
re zachodzi y w gospodarce wiatowej w pocz tkach lat siedemdziesi tych
ubieg ego wieku (Plosser (1989)). W zwi zku z tym oszacowanie wspó zmien-
no ci cyklicznych waha  realnego PKB i poziomu cen stanowi wa ny element
weryfikacji jednej z istotniejszych kontrowersji teoretycznych.

Dyskusja na temat powi za  pomi dzy nominaln  i realn  sfer  gospo-
darki dotyczy tak e innych agregatów. W ród nich kluczowa wydaje si  kwe-
stia relacji realnego PKB i stóp procentowych. Na zwi zek ten zwraca
ju  uwag  Keynes (1985), podkre laj c e newralgiczn  zmienn  jest tu kra -
cowa efektywno  kapita u, rozumiana jako stosunek przewidywanego przy-
chodu z dodatkowej jednostki kapita u do kosztu jego wyprodukowania. Poja-
wia si  wtedy zwi zek stopy procentowej z inwestycjami � ich wielko  ustali
si  na poziomie, w którym kra cowa efektywno  kapita u zrówna si  z rynko-
w  stop  procentow . Dopóki bowiem zainwestowanie pewnej sumy przynosi
wi kszy przychód ni  koszt, jaki trzeba ponie  za jej po yczenie, to podmioty
gospodarcze b d  inwestowa y. Nikt jednak nie podejmie takiej decyzji,
gdy dochód z inwestycji b dzie ni szy od warto ci odsetek, jakie trzeba zap a-
ci  za po yczk . Wynika z tego odwrotnie proporcjonalny zwi zek mi dzy
poziomem inwestycji a stop  procentow . Je li uwzgl dni si  równocze nie

5 Obszerne omówienie dorobku twórców koncepcji realnego cyklu koniunkturalnego mo na
znale  w pracy Kinga i Rebelo (2000).
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bardzo wysok  zgodno  zmian realnej produkcji i inwestycji, to nasuwa si
wniosek, i  stopa procentowa i aktywno  gospodarcza powinny mie  prze-
ciwnie kierunki fluktuacji.

Tego rodzaju rozumowanie stanowi wyja nienie, jak polityka monetarna
mo e wp ywa  na realn  sfer  gospodarki za pomoc  uznaniowego sterowa-
nia stopami procentowymi. Jednak ca y dorobek monetaryzmu i nowej kla-
sycznej makroekonomii stoi w sprzeczno ci z takim spojrzeniem na rol  banku
centralnego w systemie rynkowym. Powo uj c si  cho by na prace Friedmana
(1968), Sargenta i Wallaca (1975), Lucasa (1996) lub Kahna, Kinga i Wolmana
(2000) mo na jednoznacznie stwierdzi , e przedstawiciele szko y neokla-
sycznej zdecydowanie podkre laj , e operowanie wzgl dnie trwa ymi regu a-
mi polityki pieni nej przynosi zdecydowanie lepsze skutki w zakresie stabili-
zacji koniunktury gospodarczej. Wi kszo  autorów podkre laj cych we-
wn trzn  stabilno  rynkowego systemu ekonomicznego opowiada si
za nakierowaniem narz dzi monetarnych na zwalczanie inflacji, cho  ró nie
postrzegaj  oni optymaln  konstrukcj  instrumentów pozostaj cych w gestii
w adz monetarnych. Bezpo rednie ukierunkowanie stóp procentowych tylko na
bie cy poziom PKB jest, w ich rozumieniu, niepo dane, gdy  odroczenia
czasowe pomi dzy arbitraln  decyzj  o zmianie stopy banku centralnego
a odpowiedzi  ze strony realnej sfery s  niejednokrotnie tak du e, e wydawa
si  mo e i  kolejny raz nale y dokona  korekty. Tego rodzaju b dy mog
przyczyni  si  do powstania nierównowagi na rynku pieni dza, inflacji oraz
mog  same sta  si  impulsem generuj cym kolejne wahania produkcji.

W niniejszej pracy zrezygnowano z rozpatrywania stóp banków central-
nych i skoncentrowano si  na stopach rynku finansowego. Tego rodzaju za-
bieg mia  na celu umo liwienie zastosowania wcze niej u ytych narz dzi eko-
nometryczno-statystycznych. Gdyby bowiem pos u y  si  stawkami banków
centralnych, to ich deterministyczne kszta towanie wynikaj ce z administracyj-
nych decyzji uprawnionych organów przekre la oby spojrzenie na ich szeregi,
jak na realizacje procesów stochastycznych. Wykorzystanie rentowno ci pa-
pierów warto ciowych lub stóp mi dzybankowych nie rodzi tego rodzaju ogra-
nicze , gdy  wycena rynkowa jest zjawiskiem, które z ca  pewno ci  mo e
by  traktowane jako zdarzenie losowe. Nie mo na jednak zapomina , e staw-
ki banku centralnego s  istotn  determinant  pozosta ych stóp nominalnych.
W zwi zku z tym, pomimo pos u enia si  odmiennymi stopami, analiza powi -
zania waha  koniunkturalnych ze zmianami rentowno ci papierów warto cio-
wych nie traci waloru po redniego uchwycenia stopnia oddzia ywania polityki
monetarnej na sfer  realn .

Jak ju  wcze niej zaznaczano pomiar wspó zmienno ci za pomoc
wspó czynnika korelacji Pearsona wymaga stacjonarno ci zmiennych. Infor-
macje zawarte w tabl. 1 i 2 jednoznacznie wskazuj , e cykliczne komponenty
szeregów realnego PKB, poziomu cen i nominalnych stóp procentowych wyka-
zuj  brak pierwiastka jednostkowego. Dlatego te  szacunki korelacyjne obj y
tylko te szeregi, a pe ne wyniki zawarto w tabl. 5-7.
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W tabeli 5 umieszczono wspó czynniki korelacji Pearsona r(j) obliczane
dla j  {0; 1; 2; ... 8}. Korelacja oszacowana dla j = 0 informuje o stopniu
wspó zmienno ci bez jakichkolwiek przesuni  czasowych, natomiast wprowa-
dzenie j  0 uprawniania do oszacowania przeci tnego przesuni cia czasowe-
go pomi dzy odpowiednimi szeregami. Je eli najwi ksz  warto  r(j) uzyskuje
si  dla j > 0 mo na mówi  generalnie, e dana zmienna wyprzedza oscylacje
realnego PKB, w przeciwnym przypadku nale y traktowa  badany agregat jako
opó niony w stosunku do waha  koniunkturalnych.

Tab. 5. Macierz korelacji pomi dzy wahaniami koniunkturalnymi
i oscylacjami poziomu cen w wybranych krajach w latach
1973- 2000
Wspó czynniki korelacji waha  poziomu cen z wahaniami realnego PKBKraje

yt-8 yt-6 yt-4 yt-3 yt-2 yt-1 yt yt+1 yt+2 yt+3 yt+4 yt+6 yt+8
Australia -0,06 -0,16  -0,28 -0,32 -0,39 -0,42 -0,37 -0,27 -0,12 0,06 0,27 0,59 0,63
Francja -0,46 -0,49  -0,52 -0,53 -0,53 -0,49 -0,41 -0,34 -0,24 -0,13 -0,02 0,20 0,35
Japonia 0,35 0,48   0,42 0,28 0,10 -0,06 -0,19 -0,22 -0,23 -0,20 -0,18 -0,19 -0,25
Kanada 0,26 0,16  -0,06 -0,21 -0,34 -0,46 -0,56 -0,59 -0,56 -0,50 -0,43 -0,33 -0,25
USA 0,48 0,34   0,08 -0,08 -025 -0,41 -0,55 -0,67 -0,75 -0,77 -0,76 -0,65 -0,47
Wielka
Brytania 0,45 0,14  -0,13 -0,26 -0,38 -0,48 -0,47 -0,55 -0,59 -0,59 -0,52 -0,32 -0,18

W ochy -0,08 -0,08   0,08 0,10 0,03 -0,13 -0,29 -0,38 -0,39 -0,36 -0,33 -0,35 -0,39

ród o: obliczenia w asne.

Informacje zawarte w tabl. 5 jednoznacznie pokazuj , e zmiany pozio-
mu cen s  antycykliczne, gdy  pomiar wspó zmienno ci przy braku odrocze
wykazuje ujemn  korelacj . W pi ciu krajach (Japonii, Kanadzie, USA, Wielkiej
Brytanii i W oszech) mo na przyj , e ceny wykazuj  cechy wska nika wy-
przedzaj cego zmiany koniunktury, a wyprzedzenie wynosi od 1 do 3 kwarta-
ów. W Australii i Francji ceny nadal s  antycykliczne, lecz ich oscylacje s
opó nione wzgl dem fluktuacji PKB. W tym przypadku opó nienie nie przekra-
cza 3 kwarta ów.

Tego rodzaju rezultaty potwierdzaj  s uszno  koncepcji realnego cyklu
koniunkturalnego i wykazuj , e nominalne zmienne nie maj  tak du ego
wp ywu na aktywno  gospodarcz  jak to sugerowa y tradycyjne modele key-
nesowskie. Podobne wyniki, cho  bazuj ce tylko ma ameryka skim materiale
statystycznym uzyskali równie  Kydland i Prescott (1990), Serletis i Krause
(1996) oraz Gavin i Kydland (2000). Mimo wszystko nale y do powy szych
informacji podej  z pewn  ostro no ci , gdy  nie mo na pomin  faktu,
e wprowadzenie do analizowanych szeregów opó nienia cen (dla Japonii,

Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i W och) powoduje uzyskanie istotnej dodatniej
korelacji z wahaniami PKB. King i Watson (1996) uwa aj , e mo e to wiad-
czy  o �sztywno ciach� cenowych w odpowiedzi na nominalne, np. monetarne
szoki. Tego rodzaju zjawisko jest uwa ane za charakterystyczne dla szko y
keynesowskiej. Jednak wspomniani autorzy skonstruowali model ameryka -
skiej gospodarki, w którym uwzgl dnili ewentualn  lepko  cen i nawet przy
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takim za o eniu wygenerowane przebiegi szeregów cen i PKB wykazywa y
antycykliczno .

Jak wynika z tej partii analizy, trudno odnale  absolutnie uniwersalny
zwi zek pomi dzy oscylacjami koniunkturalnymi i zmianami globalnego po-
ziomu cen. Zdecydowana wi kszo  przes anek sugeruje jednak, e s  to
szeregi wykazuj ce przeciwne ustawienia punktów zwrotnych, przy czym ceny
s  wska nikiem wyprzedzaj cym. Akceptacja powy szej tezy stanowi równo-
cze nie silny argument popieraj cy neoklasyczne spojrzenie na procesy ko-
niunkturalne.

Rezultaty pomiaru korelacji pomi dzy fluktuacjami realnego PKB i od-
chyleniami od trendu nominalnych stóp procentowych umieszczono w tabl. 6
i 7.
Tab. 6. Macierz korelacji pomi dzy wahaniami koniunkturalnymi

i oscylacjami krótkookresowej nominalnej stopy procentowej
w wybranych krajach w latach 1973-2000

Wspó czynniki korelacji waha  poziomu cen z wahaniami realnego PKBKraje
yt-8 yt-6 yt-4 yt-3 yt-2 yt-1 yt Yt+1 yt+2 yt+3 yt+4 yt+6 yt+8

Australia -0,03 0,38 0,65 0,71 0,70 0,59 0,38 0,15 -0,08 -0,24 -0,35 -0,45 -0,37
Francja 0,34 0,36 0,37 0,38 0,38 0,34 0,24 0,10 -0,08 -0,22 -0,28 -0,19 -0,07
Japonia 0,34 0,51 0,52 0,44 0,30 0,14 0,00 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,13 -0,21
Kanadaa 0,27 0,37 0,29 0,25 0,22 0,19 0,12 0,01 -0,14 -0,27 -0,35 -0,38 -0,25
USA 0,33 0,45 0,58 0,62 0,63 0,56 0,40 0,17 -0,11 -0,35 -0,51 -0,64 -0,61
Wielka
Brytania 0,61 0,61 0,57 0,54 0,48 0,37 0,21 0,04 -0,15 -0,34 -0,49 -0,63 -0,53
W ochyb 0,28 0,32 0,49 0,53 0,48 0,33 0,11 -0,14 -0,36 -0,53 -0,63 -0,68 -0,49

Obja nienia: jak w tabl. 1.
ród o: obliczenia w asne.

Tab. 7. Macierz korelacji pomi dzy wahaniami koniunkturalnymi
i oscylacjami d ugookresowej nominalnej stopy procentowej
w wybranych krajach w latach 1973-2000

Wspó czynniki korelacji waha  poziomu cen z wahaniami realnego PKBKraje
yt-8 yt-6 yt-4 yt-3 yt-2 yt-1 yt Yt+1 yt+2 yt+3 yt+4 yt+6 yt+8

Australia 0,18 0,43 0,52 0,52 0,48 0,39 0,23 0,03 -0,19 -0,38 -0,47 -0,48 -0,42
Japonia 0,31 0,45 0,48 0,44 0,34 0,19 0,03 -0,02 -0,06 -0,09 -0,10 -0,18 -0,25
Kanada 0,12 0,13 0,20 0,26 0,30 0,28 0,18 0,04 -0,12 -0,25 -0,33 -0,37 -0,42
USA 0,70 0,49 0,18 0,05 -0,06 -0,17 -0,29 -0,39 -0,47 -0,51 -0,51 -0,36 -0,12
Wielka
Brytania 0,70 0,49 0,18 0,05 -0,06 -0,17 -0,29 -0,39 -0,47 -0,51 -0,51 -0,36 -0,12

ród o: obliczenia w asne.

Przytoczone wyniki pokazuj  generalnie takie same w a ciwo ci krótko
i d ugookresowych stóp procentowych. Przy braku przesuni  czasowych
wykazuj  one z regu y umiarkowan  dodatni  korelacj  z wahaniami realnego
PKB. Stopie  procyklicznej wspó zmienno ci istotnie wzrasta w sytuacji opó -
nienia rentowno ci panierów warto ciowych, natomiast nadanie jej charakteru
wska nika wyprzedzaj cego wahania koniunkturalne powoduje, e wspó czyn-
niki korelacji staj  si  ujemne.
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Interpretuj c takie dane nale y bardzo silnie podkre li , e pomiar
nie dotyczy  warto ci stóp lecz ich odchyle  od d ugookresowego trendu.
Nie mo na wi c twierdzi , e obni enie stóp procentowych jest elementem
silnie skojarzonym ze zmian  aktywno ci gospodarczej, gdy  z racji niestacjo-
narno ci szeregów stóp taki pomiar by by obarczony wad  pozorno ci zwi z-
ków statystycznych. Jednak przedstawione rezultaty badania empirycznego
pokazuj , e cykliczne komponenty realnego PKB oraz okresowe fluktuacje
stóp procentowych wykazuj  ju  istotne powi zania. Nasuwa si  pytanie,
jak powy sze konstatacje mog  rzutowa  na polityk  monetarn  ?. Dosy
jednoznacznie nale y stwierdzi , e przytoczone wyniki pokazuj , i  tylko
nieoczekiwana zmiana stóp, która odbije si  wzgl dnie trwa ym odchyleniem
od trendu mo e wywo a  reakcje w realnej sferze gospodarki. Natomiast posu-
ni cia, które uk adaj  si  zgodnie z d ugookresow  tendencj , b d  uwzgl d-
niane w przewidywaniach podmiotów gospodarczych i bardzo szybko znajduj
swoje odbicie w rynkowej wycenie papierów warto ciowych lub lokat mi dzy-
bankowych. W zwi zku z tym operowanie nominalnymi stopami procentowymi
mo e silniej oddzia ywa  na nominalne zmienne, szczególnie inflacj , nato-
miast interakcje ze zmianami koniunkturalnymi s  zdecydowanie mniejsze.

Wskazane wy ej wnioski s  ponownie zgodne z paradygmatem neokla-
sycznym w teorii koniunktury. Wprz gni cie do analizy oczekiwa  racjonalnych
podmiotów gospodarczych, uwzgl dnianie wp ywu nieoczekiwanej zmiany
instrumentów monetarnych oraz wykazanie procykliczno ci stóp procentowych
to dosy  powszechne cechy modeli realnego cyklu koniunkturalnego �
zob. Barro (1997).

5. Uwagi ko cowe

Raport Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) z roku 2002
na temat cykli koniunkturalnych w skali wiata dosy  jednoznacznie wykaza ,
e wspó czesne wahania aktywno ci gospodarczej wykazuj  daleko posuni t

synchronizacj . Rezultaty przedstawione przez analityków IMF pokazuj  wy-
sok  zgodno  w czasie wyst powania poszczególnych punktów zwrotnych
oraz faz w oscylacjach realnego PKB oraz jego komponentów (konsumpcji
i inwestycji). Wyniki badania widmowego zaprezentowane w niniejszym opra-
cowaniu uzupe niaj  wnioski IMF, gdy  dowodz , e w wi kszo ci przypadków
synchronizacja waha  przejawia si  równie  w jednorodno ci cz stotliwo ci
oscylacji dominuj cych w szeregach realnego PKB. Tak e stopie  zmienno ci
aktywno ci gospodarczej poszczególnych pa stw jest bardzo podobny i zawie-
ra si  w przedziale mi dzy jednym a dwoma procentami.

Wysoka zgodno  okresowo ci waha  dotyczy równie  odchyle
od trendów nominalnych stóp procentowych. Mniej homogeniczne s  g sto ci
spektralne oscylacji poziomu cen.

Z racji niestacjonarno ci wszystkich badanych wielko ci konieczne oka-
za o si  wyeliminowanie tendencji rozwojowych. W tym celu pos u ono si
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filtrem Hodricka � Prescotta. Przeprowadzone nast pnie pomiary korelacyjne,
cho  nie s  absolutnie jednoznaczne, wykaza y e zmiany cen i nominalnych
stóp procentowych powinny by  traktowane jako szeregi procykliczne w sto-
sunku do waha  PKB. Tego rodzaju spostrze enia s  potwierdzeniem s usz-
no ci neoklasycznego postrzegania procesów koniunkturalnych.

Zanotowane wy ej uwagi nie mog  by  bezpo rednio przenoszone
na grunt gospodarki Polski. Po pierwsze, materia ród owy dotycz cy sytuacji
w naszym kraju jest nadal szczup y i wielokrotnie nie pozwala na przeprowa-
dzenie prawid owego wnioskowania statystycznego. Po drugie, przedmiotem
analizy by y wybrane gospodarki pa stw rozwini tych i mimo wydawa oby si
bardzo podobnych warunków gospodarczych nie zawsze mo na by o uchwyci
powi zania poszczególnych zmiennych, które mia yby charakter uniwersalny
i weryfikowalny w ka dym systemie ekonomicznym. Ostatecznie nale y pa-
mi ta , e gospodarka Polski to nadal uk ad transformuj cy si  i wnioski praw-
dziwe dla dojrza ych rynków nie mog  by  w tym przypadku wprost transpo-
nowane.

Mimo wszystko trzeba podkre li , e przebudowa systemowa ma na celu
stworzenie w pe ni wykszta conych mechanizmów rynkowych. Zatem petryfika-
cja regu  wykorzystuj cych rachunek ekonomiczny powinna z czasem dopro-
wadzi  do wzgl dnego ujednolicenia charakterystyk zjawisk koniunkturalnych
w Polsce i w krajach rozwini tych. W zwi zku z tym przytoczone fakty mog
by  wskazówk  sugeruj c  pewne prawid owo ci, nawet w warunkach trans-
formacji. Szczególnie dotyczy to ograniczonego oddzia ywania poziomu stóp
procentowych na aktywno  gospodarcz  i negatywnej weryfikacji popytowego
determinowania oscylacji realnego PKB.
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