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WPROWADZENIE 

 

Prace nad „Raportem na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w 

III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej” prowadzone były na zasadach 

otwartej i przejrzystej komunikacji i konsultacji z partnerami społecznymi, 

organizacjami pracodawców i pracobiorców, ośrodkami akademickimi, 

instytucjami finansowymi, organizacjami międzynarodowymi i instytucjami 

administracji publicznej, a także we współpracy z innymi komórkami 

organizacyjnymi Narodowego Banku Polskiego oraz Radą Polityki Pieniężnej. 

Przyjęcie powyższych zasad wynikało z przekonania, że wykorzystanie wiedzy i 

doświadczenia różnych środowisk oraz dorobku analitycznego pozostałych 

departamentów NBP zapewni osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego 

Raportu i pozwoli zbliżyć się do konsensusu w kwestii przyjęcia optymalnej 

ścieżki integracji Polski ze strefą euro.  

Intencją przyjęcia tych zasad była także chęć osiągnięcia wysokiego stopnia 

obiektywności Raportu. 

W ramach prac nad Raportem, z inicjatywy NBP, uruchomiono w ośrodkach 

akademickich i instytutach naukowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, 

Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki, a także departamentach 

merytorycznych NBP proces badawczy poświęcony praktycznym i teoretycznym 

aspektom integracji Polski ze strefą euro. Prace badawcze prowadzono w oparciu 

o trzy zasady: i) otwartości i przejrzystości, ii) poszanowania własności 

intelektualnej, iii) anonimowej recenzji. Efektem blisko dwunastomiesięcznej 

pracy wybitnych polskich naukowców jest zbiór 47 projektów badawczych, 

opublikowanych w formie 9 książek pod wspólnym tytułem „Projekty 

badawcze”.  

Narodowy Bank Polski pragnie złożyć wyrazy podziękowania wszystkim 

naukowcom, którzy wnieśli wkład w opracowanie niniejszej publikacji.     
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Publikacja „Projekty badawcze” to zbiór 47 projektów badawczych, która z 

uwagi na znaczną objętość wszystkich projektów (ponad 2500 stron 

maszynopisu), została podzielona na 9 części. Jako kryterium 

przyporządkowania projektu badawczego do jednej z części przyjęto: 

 

   po pierwsze – format opracowania tzn. użyty program edytorski 

(Microsoft Office Word lub LaTeX),   

   po drugie – nazwisko autora, układając projekty w porządku 

alfabetycznym, według nazwisk autorów.  

 

Części I –VI publikacji zawierają projekty badawcze przygotowane przy użyciu 

programu Microsoft Office Word, części VII–IX przy zastosowaniu programu 

LaTeX.  

Część I publikacji obejmuje cztery projekty badawcze zrealizowane przez 

ekspertów zewnętrznych współpracujących z NBP: pracowników Instytutu 

Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, National University of 

Ireland, Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

INFORMACJE O AUTORACH PROJEKTÓW 

 

DR HAB. ELŻBIETA ADAMOWICZ, PROF. NADZW. SGH 

 

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka SGPiS, 

Wydziału Handlu Wewnętrznego. Od ukończenia studiów związana z Katedrą 

Ekonomii. Zainteresowania naukowe prof. Adamowicz koncentrują się na 

problemach makroekonomicznych, w szczególności polityce 

makroekonomicznej i koniunkturze gospodarczej. Profesor Adamowicz 
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koordynuje badania koniunktury gospodarczej, pozwalające na bieżące 

monitorowanie dynamiki działalności gospodarczej w Polsce. Równolegle z 

pracą w Katedrze kieruje Instytutem Rozwoju Gospodarczego.  

 

MONIKA BŁASZKIEWICZ-SCHWARTZMAN  

 

Jest absolwentką Wydziałów Ekonomii University of Sussex (2000) i 

Uniwersytetu Warszawskiego (2001) oraz doktorantką na Wydziale Ekonomii 

National University of Ireland, Maynooth (NUIM). Jej zainteresowania naukowe 

koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny makroekonomii i finansów 

międzynarodowych oraz ekonometrii stosowanej. Swoje doświadczenie 

zawodowe zdobywała pracując jako krótkoterminowy konsultant w 

Ministerstwie Finansów RP (2006), krótkoterminowy konsultant w Banku 

Światowym (2004), oraz na stanowisku ekonomisty w Departamencie Polityki 

Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów RP  (2000 - 2002). Od 

2000 roku, Monika Błaszkiewicz-Schwartzman współpracuje z Fundacją 

Naukową CASE.  

 

DR MICHAŁ BRZOZOWSKI 

 

Jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Studiował i odbywał staże badawcze na Université Notre Dame 

de la Paix w Belgii, Glasgow University i Göteborg University, był dwukrotnie 

stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania badawcze 

koncentrują się na makroekonomii i obejmują ekonomię monetarną oraz teorię 

wzrostu gospodarczego i postępu technicznego. Uczestnik wielu projektów 

badawczych i autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych, m.in. 

Determinants of investment and innovation expenditure in Polish manufacturing 

industries, “Post-Comunist Economies”, 2008; Exchange rate variability and 

foreign direct investment – consequences of EMU enlargement, „Eastern 

European Economics”, 2006; Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja 

technologii w perspektywie realnej konwergencji Polski z UE (współautor 
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Stanisław Kubielas), rozdz. 3 w: Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, 

Mieczysław Socha, „Polska w Unii Europejskiej: Dynamika konwergencji 

ekonomicznej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007; Niezależność banku 

centralnego, rozdz. 5 w: Michał Brzozowski, Paweł Gierałtowski, Dominika 

Milczarek i Joanna Siwińska-Gorzelak, „Instytucje a polityka 

makroekonomiczna i wzrost gospodarczy”, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, 2006. 

 

DR HAB. ANDRZEJ CIEŚLIK, PROF. UW 

 

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu 

Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Kierownik zaawansowanego programu anglojęzycznych 

studiów M.A. in International Economics. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu 

w Lowanium (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat spędził 

pracując zagranicą, między innymi, jako stypendysta Fulbrighta na 

Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz jako wizytujący profesor na 

Uniwersytecie Notre Dame du Lac. Autor dwóch książek poświęconych 

problematyce handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

oraz kilkudziesięciu artykułów, między innymi, w pismach o zasięgu 

międzynarodowym takich jak: Applied Economics, Economics of Transition, 

Japan and the World Economy, Journal of Economic Integration, Journal of 

International Trade and Economic Development, Journal of the Japanese and 

International Economies, Review of Development Economics oraz Review of 

International Economics. Specjalizuje się w różnych zagadnieniach z zakresu 

ekonomii międzynarodowej obejmujących, między innymi, nową geografię 

ekonomiczną, teorię handlu zagranicznego oraz makroekonomię gospodarki 

otwartej.      

 

DR SŁAWOMIR DUDEK 

 

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

kierunek Informatyka i Ekonometria, specjalność Cybernetyka Ekonomiczna. 



PROJEKTY BADAWCZE CZ. I 

 6 

Stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu prognozowania gospodarczego 

uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. 

Od 2003 r. pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego w Szkole 

Głównej Handlowej (IRG SGH). Obecnie adiunkt i sekretarz naukowy w IRG 

SGH. Od 1996 r. pracownik Ministerstwa Finansów. Od 2008 r. pełni funkcję 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. 

Zainteresowania badawcze: badania koniunktury gospodarczej, cykl 

koniunkturalny, symulacyjne modele makroekonomiczne, prognozowanie 

gospodarcze. Kierownik kwartalnego badania Kondycji Gospodarstw 

Domowych IRG SGH. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Członek 

CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys). 

 

DR HAB. JAN JAKUB MICHAŁEK, PROF. UW  

 

Jest kierownikiem Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, 

Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW). 

Ukończył studia podyplomowe w College of Europe w Belgii oraz napisał 

doktorat i habilitacje na WNE UW. W latach 90. przez pięć lat pracował w 

polskim przedstawicielstwie przy Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jest 

autorem kilkudziesięciu artykułów i dwóch książek na temat polityki handlowej i 

integracji europejskiej (Polityka handlowa, mechanizmy ekonomiczne i regulacje 

międzynarodowe oraz Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. 

Ich znaczenie w integracji Polski z Unia Europejską. Jest też współredaktorem i 

współautorem dwóch książek na temat integracji Polski z UE wydanych przez 

PWN: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i 

skutki gospodarcze (2003) oraz Polska w Unii Europejskiej: Dynamika 

konwergencji ekonomiczne (2007). Obecnie wykłada na trzech wydziałach 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
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DR JERZY MYCIELSKI  

 

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunk na Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW) oraz pracownik INE PAN. Jest 

autorem wielu artykułów oraz publikacji naukowych. 

 

DAWID PACHUCKI 

 

Magister ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych,  

kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii, nagroda I stopnia za najlepszą pracę 

magisterską w roku akademickim 2000/2001 w konkursie im. Semkowa, od 2000 

r. pracownik Ministerstwa Finansów, Departament Polityki Finansowej, Analiz i 

Statystyki, Wydział ds. Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (od listopada 

2008 r. kieruje Wydziałem), od marca 2008 r. współpracuje z Instytutem 

Rozwoju Gospodarczego SGH w związku z projektem dotyczącym badania 

synchronizacji cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro. 

 

DR KONRAD WALCZYK 

 

Pracownik Katedry Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej od 1999 r.; od 2003 

r. na stanowisku adiunkta. Doktorat z polityki podatkowej. W SGH prowadzi 

zajęcia z ekonomii, finansów publicznych, systemów podatkowych, teorii 

opodatkowania. Z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH związany 

nieprzerwanie od chwili rozpoczęcia studiów doktoranckich w Kolegium Analiz 

Ekonomicznych SGH, uczestnicząc w pracach Instytutu w zakresie badań 

koniunktury. Od 2008 r. współprowadzący badania koniunktury w przemyśle 

przetwórczym. W latach 1999-2005 jako pracownik Departamentu Systemu 

Podatkowego Ministerstwa Finansów prowadził i brał udział w projektach (w 

tym międzynarodowych), których celem była poprawa efektywności działania 

polskiej administracji podatkowej. 

 



I  

SYNCHRONIZACJA CYKLU 
KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ 
GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY EURO  
W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH 
GOSPODAREK1 

 

ELŻBIETA ADAMOWICZ 
SŁAWOMIR DUDEK 
DAWID PACHUCKI 
KONRAD WALCZYK 

 

STRESZCZENIE 

 

Prezentujemy wyniki badania, przeprowadzonego na zlecenie Biura ds. Integracji 

ze Strefą Euro Narodowego Banku Polskiego, stanowiące załącznik do Raportu 

na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii 

Gospodarczej i Walutowej. Celem projektu było zbadanie stopnia synchronizacji 

wahań cyklicznych w Polsce i strefie euro.   

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej części referujemy wyniki 

analizy porównawczej struktury polskiej gospodarki i wybranych gospodarek 

strefy euro. Obejmuje ona: tworzenie PKB (wartość dodana wg klasyfikacji 

PKD), rozdysponowanie PKB (struktura popytowa PKB, strukturę wydatków 

konsumpcyjnych wg COICOP, strukturę nakładów inwestycyjnych wg CPA) i 

podział dochodów (udział czynnika pracy). 

 Część druga zawiera wyniki analizy synchronizacji cyklu koniunkturalnego 

Polski z cyklem koniunkturalnym w strefie euro, jak i z cyklem koniunkturalnym 

wybranych krajów tej strefy (Niemcami, Hiszpanią, Włochami, Portugalią, 

Francją i Irlandią). Analizie poddano niektóre agregaty makroekonomiczne, 

                                                                                                                                    

1 Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej 
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podlegające wahaniom koniunkturalnym: PKB, inwestycje, konsumpcję, 

produkcję sprzedaną przemysłu, deflator PKB i HICP oraz wskaźniki 

koniunktury, odzwierciedlające opinie podmiotów gospodarczych (wskaźniki 

koniunktury dla przemysłu przetwórczego i gospodarstw domowych oraz 

syntetyczny wskaźnik nastrojów gospodarczych). Przedmiotem analizy była 

również stopa bezrobocia i bezpośredni miernik stopnia wykorzystania mocy 

produkcyjnych z badania koniunktury w przetwórstwie. W pierwszym etapie 

analizy wyodrębniono komponent cykliczny z wymienionych zmiennych 

makroekonomicznych. Do tego celu zastosowano różne metody (filtry): filtr 

Hodricka-Prescotta, filtr Baxtera-Kinga, filtr Christiano-Fitzgeralda oraz 

strukturalny model szeregów czasowych. Następnie przeprowadzono analizę 

zbieżności przebiegu badanych zmiennych pomiędzy różnymi krajami z 

wykorzystaniem analizy cross-spektralnej, analizy korelacji jednoczesnej i 

korelacji krzyżowych, współczynnika konkordancji, analizy korelacji 

rekursywnej oraz współczynnika korelacji dynamicznej (dla PKB). 

Przeprowadzono także analizę punktów zwrotnych.  

W części trzeciej prezentowane są wyniki analizy porównawczej reakcji 

wybranych gospodarek na szoki. Do analizy wykorzystano model o specyfikacji 

Blancharda–Quaha. Analizowano dwie wersje modelu: z PKB i stopą bezrobocia 

oraz  PKB i delfatorem PKB.  

Szczegółowe wyniki badania zawarte są w załącznikach 1 i 2 do niniejszego 

opracowania. 

 

1. WSTĘP 

 

Opracowanie zawiera wyniki analizy synchronizacji cyklu koniunkturalnego w 

Polsce i wybranych krajach strefy euro (EA12). Gospodarka polska przez prawie 

pół wieku funkcjonowała według innych zasad niż gospodarki krajów Europy 

Zachodniej. Spuścizną tego okresu jest dystans dzielący nas od tych krajów, 

wyrażający się przede wszystkim niższym produktem gospodarki i dochodami, 

zarówno w ujęciu ogółem jak i per capita. Różnią nas także warunki 

instytucjonalne, w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza. Postępujący 

proces konwergencji, zarówno realnej, jak i nominalnej, jest podstawą do pytania 
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o tempo tego procesu. Zwykle problem ten rozważa się w odniesieniu do wzrostu 

gospodarczego. Przedmiotem naszej analizy jest badanie podobieństwa struktur 

gospodarek oraz przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce z cyklami 

koniunkturalnymi w wybranych krajach UE (Niemcy, Hiszpania, Włochy, 

Portugalia, Francja i Irlandia) oraz w strefie euro. 

Działalność gospodarcza podlega nieustannym fluktuacjom. Zmianie podlegają 

główne zmienne makroekonomiczne, wykorzystywane do opisu aktywności 

gospodarczej. Zmiany te przebiegają z różną intensywnością w kolejnych 

okresach, podlegają jednak pewnym prawidłowościom cyklicznym. Za 

przełomowe w dziedzinie identyfikacji cyklu koniunkturalnego uznaje się prace 

Burnsa i Mitchella. Są oni autorami klasycznej definicji cyklu, zaś opublikowana 

przez nich w 1946 roku praca pt. Measuring business cycles uważana jest za 

fundamentalne dzieło, stanowiące punkt zwrotny w badaniach koniunktury. 

Zgodnie z klasyczną definicją, cykl koniunkturalny określa się jako: „rodzaj 

fluktuacji, obserwowanych w ogólnej działalności gospodarczej narodów, 

organizujących swą pracę głównie w przedsiębiorstwach, nastawionych na zysk. 

Cykl składa się z ekspansji, występującej w tym samym czasie w licznych 

dziedzinach działalności gospodarczej, po niej następuje recesja, kurczenie się 

działalności gospodarczej, następnie ożywienia przechodzącego w fazę ekspansji 

kolejnego cyklu [...] sekwencja zmian powtarza się, ale nie periodycznie” (Burns, 

Mitchell, 1946). Cykle mogą mieć zróżnicowany czas trwania; Burns i Mitchell 

w swoich analizach określali długość cyklu od ponad 1 roku do 10-12 lat. Na 

potrzeby niniejszego raportu przyjęto okres trwania cykli od 1,5 roku do 10 lat. 

Dotychczasowe badania prowadzone w ramach głównych nurtów współczesnej 

makroekonomii doprowadziły do rozwinięcia i zmodyfikowania tej definicji. 

Wprowadzono kategorię cyklu wzrostu jako lepiej oddającego charakter 

występujących obecnie fluktuacji. W definicji cyklu wzrostu akcentuje się 

współzależność wzrostu i wahań cyklicznych, wyróżniając fazy cyklu 

koniunkturalnego jako okresy relatywnie wysokich i niskich stóp wzrostu 

(Zarnowitz, Mintz, 1972). Oprócz analizowania stóp wzrostu alternatywnie do 

badania cykli wzrostowych wykorzystuje się odchylenia od trendu, określając 

cykl jako odchylenie poziomu zjawiska – po oczyszczeniu z wahań sezonowych i 

przypadkowych – od długookresowej tendencji rozwojowej. Taki sposób 

pomiaru wahań koniunkturalnych przyjęto na potrzeby niniejszego opracowania. 
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Przedmiotem badań i głównych kontrowersji między przedstawicielami 

poszczególnych nurtów makroekonomii są zwłaszcza przyczyny fluktuacji. 

Problem ten ma kluczowe znaczenie dla polityki gospodarczej. Linia podziału 

przebiega między zwolennikami podejścia klasycznego i keynesowskiego. 

Różnice między ekonomistami w opisie przyczyn i przebiegu cykli 

koniunkturalnych wynikają zarówno z odmiennych przesłanek teoretycznych, jak 

i odmiennego postrzegania zależności o charakterze przyczynowo-skutkowym. 

Najogólniej można stwierdzić, iż zwolennicy ekonomii klasycznej głównych 

przyczyn wahań koniunkturalnych upatrują w procesach zachodzących po stronie 

podaży, akcentując rolę wielkości realnych, podczas gdy zwolennicy Keynesa 

lokują je po stronie popytu. Nie wchodząc w kontrowersje i różnice dzielące 

przedstawicieli poszczególnych szkół we współczesnej makroekonomii, 

pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wykształcił się także pewien wspólny nurt, 

w ramach którego można określić obszary zgodności co do pewnych 

prawidłowości. Są one następujące: 

 

    w gospodarkach występują okresy dynamicznego ożywienia (ekspansji) i 

spowolnienia aktywności gospodarczej (recesji), 

    zmiany produktu następują we wszystkich sektorach gospodarki i są ze 

sobą skorelowane, 

    równolegle ze zmianami produktu następują zmiany zatrudnienia (i 

bezrobocia), 

    zmienia się poziom cen, 

    zmiany poszczególnych wielkości nie następują równocześnie i w tym 

samym kierunku; można wyróżnić zmienne procykliczne i antycykliczne 

oraz zmienne wyprzedzające, równoczesne i opóźnione, 

    produkcja, konsumpcja i inwestycje mają charakter procykliczny, a ich 

zmiany są zbieżne, 

    inwestycje są bardziej zmienne w przebiegu poszczególnych faz cyklu 

niż konsumpcja, 

    zatrudnienie ma charakter procykliczny zaś bezrobocie antycykliczny, 

    płaca realna i wydajność pracy są także procykliczne, 
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    podaż pieniądza i kursy akcji mają charakter procykliczny i należą do 

zmiennych wyprzedzających,  

    inflacja ma charakter procykliczny i należy do zmiennych opóźnionych 

(Abel, Bernanke, 1992; Zarnowitz, 1992; Snowdon et al. 1998). 

 

Nie podejmując dyskusji w sprawach dotyczących fundamentalnych problemów 

teorii cyklu koniunkturalnego, koncentrujemy się na analizie przebiegu realnego 

cyklu koniunkturalnego w Polsce i w krajach strefy euro. Będziemy zwracać 

szczególną uwagę na fakty i zmienne, co do których panuje wspomniana 

zgodność. Przedmiotem analizy będzie zatem przebieg: zmiennych realnych, 

zmiennych opisujących procesy inflacyjne, mierników nierównowagi na rynku 

pracy oraz oczekiwań podmiotów gospodarczych. 

Mając świadomość różnic w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, 

jakie występują pomiędzy „starymi” krajami UE a gospodarkami krajów Europy 

Środkowej i Wschodniej, analizę przebiegu cyklu koniunkturalnego poprzedzimy 

analizą porównawczą struktur gospodarek polskiej i krajów strefy euro. 

Obejmuje ona następujące aspekty:  

 

    tworzenie PKB (wartość dodana wg klasyfikacji PKD), 

    rozdysponowanie PKB (struktura popytowa, struktura wydatków 

konsumpcyjnych wg COICOP, struktura inwestycji wg CPA), 

    podział dochodów (udział czynnika pracy). 

 

Analiza przebiegu wahań cyklicznych obejmuje podstawowe zmienne 

makroekonomiczne, które podlegają wahaniom koniunkturalnym: PKB, 

inwestycje, konsumpcja, produkcja sprzedana przemysłu, deflator PKB,  HICP 

oraz wskaźniki koniunktury, odzwierciedlające opinie podmiotów gospodarczych 

(wskaźniki koniunktury dla przemysłu przetwórczego i gospodarstw domowych 

oraz ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych, uwzględniający opinie 

wszystkich uczestników rynku). Przedmiotem analizy jest również stopa 

bezrobocia i bezpośredni miernik stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, z 
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badania koniunktury w przemyśle przetwórczym. Analiza jest przeprowadzona w 

dwóch etapach. W pierwszym etapie analizujemy czynnik cykliczny, 

wyodrębniony ze zmiennych makroekonomicznych. Do tego celu zastosowane 

zostaną różne metody (filtry), w tym m.in. filtr Hodricka-Prescotta, filtr Baxtera-

Kinga, filtr Christiano-Fitzgeralda oraz strukturalny model szeregów czasowych. 

Następnie przeprowadzona zostanie analiza zbieżności przebiegu badanych 

zmiennych pomiędzy różnymi krajami z wykorzystaniem analizy cross-

spektralnej, analizy korelacji jednoczesnej i korelacji krzyżowych, 

współczynnika konkordancji, analizy korelacji rekursywnej, współczynnika 

korelacji dynamicznej (dla PKB). Przeprowadzona będzie także analiza    

punktów zwrotnych. Analizie zbieżności poddane zostaną również reakcje PKB 

na szoki podażowe i popytowe zidentyfikowane na podstawie modeli SVAR 

opracowanych dla poszczególnych gospodarek. 

Ponadto, dla wybranych gospodarek UE, dokonana zostanie analiza 

porównawcza skutków różnych szoków na podstawie publikowanych analiz 

mnożnikowych dla ekonometrycznych modeli strukturalnych, 

wykorzystywanych w bankach centralnych i ministerstwach finansów. 

 

2. PORÓWNANIE STRUKTUR GOSPODARCZYCH 

WYBRANYCH KRAJÓW STREFY EURO 

 

Zgodnie z teorią OCA, symetryczność szoków makroekonomicznych określona 

jest m.in. przez podobieństwo struktur gospodarczych, które jest swoistą meta-

właściwością, konsumującą wpływ innych czynników (Kenen, 1969). Im jest ono 

wyższe, tym większa jest synchroniczność cykli koniunkturalnych powiązanych 

gospodarek, przemawiająca za prowadzeniem wspólnej polityki pieniężnej 

(Tavlas, 1994). Zależność ta znajduje empiryczne potwierdzenie m.in. w 

pracach: Grosa (1996), Imbs (1999), Kalemli-Ozcana et al. (2001), Clarka i 

Wincoopa (2001), a zwłaszcza von Hagena i Traistaru-Siedschlag (2006). 

Podobieństwo struktur gospodarczych nie oddziałuje samoistnie na 

podobieństwo cykli; przypuszcza się, że działanie przekładni następuje poprzez 

mechanizmy transmisji monetarnej i kreacji inflacji (MPC task force, 2004). 
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W niniejszym rozdziale analizowane jest podobieństwo struktur podaży, popytu i 

dochodów Polski i wybranych krajów strefy euro (jak i samej strefy). Miarą 

podobieństwa jest wskaźnik zaproponowany przez Statteva i Ralevą (Stattev, 

Raleva, 2006), oparty na indeksie Krugmana (Krugman, 1993), szeroko używany 

– w postaci czystej lub zmodyfikowanej – w badaniach podobieństwa struktur 

gospodarczych:
2
 

 

i
j

i

j

i

k

i

w

ww
w

2

 

 

gdzie 
k

iw  oznacza udział i-tej składowej w strukturze gospodarczej kraju k. 

Jeśli wartość wskaźnika jest równa zero, struktura gospodarcza kraju k pokrywa 

się z porównywaną strukturą gospodarczą (kraju j). Im większa ujemna wartość 

wskaźnika, tym bardziej porównywane struktury się od siebie różnią. 

Wskaźnik jest wrażliwy na stopień złożoności struktury i z tej przyczyny 

porównania wartości wskaźnika, obliczonych dla struktur o odmiennych 

stopniach dezagregacji, wymagają szczególnej ostrożności. Konstrukcja 

wskaźnika nie ma wpływu na względne podobieństwo porównywanych struktur.  

Badanie podobieństwa struktur przeprowadzone zostało w dwóch krokach. 

Wpierw analizie poddano podobieństwo między strukturami gospodarczymi 

Polski a strukturami wybranych krajów strefy euro (jak i samej strefy) w 

ostatnim roku, dla którego dostępne są odpowiednie dane. Wyniki porównania 

zawarte są w Tabeli 2.1. W drugim etapie, w celu zbadania zbieżności struktur 

gospodarczych w czasie (tzw. konwergencji strukturalnej) obliczenia wartości 

wskaźnika podobieństwa wykonano dla lat 1995-2007 (lub węższym przedziale 

czasowym, w zależności od dostępności danych), przyjmując za benchmark 

struktury strefy euro.
3
 Wyniki badania konwergencji strukturalnej przedstawione 

zostały na Rysunkach 2.1-2.5. 

                                                                                                                                    

2 Van de Coevering (2003), MPC task force (2004), Angeloni et al. (2005), von Hagen i Traistaru (2006). Indeks Krugmana 

jest alternatywnym wskaźnikiem dla prostych statystycznych miar podobieństwa struktur. 

3 Pamiętając, że podobieństwo (lub jego brak) struktur gospodarczych dwóch krajów do struktury przyjętej za benchmark 

nie musi implikować (wzajemnego) podobieństwa (jego braku) tych struktur. 
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Porównaniem objęto 5 struktur gospodarczych: 

 

    struktura produkcji (tworzenie wartości dodanej brutto w 17 sekcjach 

NACE); 

    struktura popytu zagregowanego (rozdysponowanie PKB w 4 sektorach 

instytucjonalnych: gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne, 

instytucje rządowe i samorządowe (general government), 

przedsiębiorstwa, zagranica); 

    struktura wydatków konsumpcyjnych (wg 12 grup towarowych 

klasyfikacji COICOP); 

    struktura nakładów inwestycyjnych (wg 6 grup środków trwałych 

klasyfikacji CPA); 

    struktura dochodów (tworzenie dochodów, 3 składowe). 

 

Tabela 2.1. Wartości wskaźnika podobieństwa struktur 
gospodarczych Polski do odpowiednich struktur gospodarczych 
wybranych krajów europejskich w latach 1995 i 2006 (2004) 
 

 

Struktura 
produkcji 

Struktura popytu 
zagregowanego 

Struktura 
konsumpcji 
prywatnej 

Struktura 
nakładów 

inwestycyjnych 

Struktura 
dochodów

b 

 2006 2007 2006 2006 2006 

strefa euro -24,2 -7,8 -16,3 -23,8 -6,1 

DE -53,6 -12,8 -17,5 -28,3 -7,8 

FR -79,3 -2,0 -14,5 -39,3 -12,7 

IT -25,4 -7,2 -19,6 -13,0 -1,6 

ES -33,7 -5,8 -28,5 -38,1 -4,8 

IE -39,2 -18,6
b 

-54,4 -94,7 -1,5 

PT -24,0
a 

-5,0 -18,7
c 

-14,4
a 

-9,0
c 

 
 

Uwagi: a – 2005 r., b – szacunek, c – 2004 r. 
 

 

Struktura produkcji polskiej gospodarki różni się od struktur podażowych 

porównywanych gospodarek, zwłaszcza dużych gospodarek: francuskiej i 

niemieckiej (Tabela 2.1.), które są najbardziej zbliżone do struktury produkcji 

gospodarki strefy euro (Rysunek 2.1.). Struktura tworzenia wartości dodanej 

brutto (WDB) w Polsce jest najbardziej podobna do struktury produkcji 

gospodarki Portugalii i strefy euro jako całości. Istotne jest, że struktura WDB 

upodabnia się do analizowanych struktur gospodarczych. Tempo konwergencji 
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strukturalnej gospodarki polskiej jest wyraźnie wyższe od tempa konwergencji 

strukturalnej małych gospodarek: Irlandii i Portugalii. 

Odmienność struktury produkcji polskiej gospodarki względem struktury 

gospodarki strefy euro (i pozostałych gospodarek) wynika z różnic w udziałach 

w strukturze czterech sekcji NACE: rolnictwa (A), górnictwa i kopalnictwa (C), 

handlu i napraw (G) oraz obsługi nieruchomości i firm (K). Trzy pierwsze z 

wymienionych gałęzi gospodarki mają w Polsce zdecydowanie większy udział 

niż w gospodarce EA12 i pozostałych badanych gospodarkach. Względnie 

niedorozwinięty jest sektor usług komercyjnych (dla biznesu). Tradycyjnie 

przerośnięte sektory: rolniczy i górniczy stopniowo ustępują miejsca dla rozwoju 

działalności usługowej, jednak zmiany nie postępują na tyle szybko, aby można 

było mówić o konwergencji w tym sektorze. 

 
Rysunek 2.1. Wartości wskaźnika podobieństwa struktur produkcji 
wybranych gospodarek w latach 1995-2006 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 

 

Oceniając różnice między strukturami produkcyjnymi gospodarki polskiej i 

wybranych gospodarek krajów UE z uwagi na ich ewentualny wpływ na 

synchroniczność cykli koniunkturalnych, należy zauważyć, że różnice te 

dotykają gałęzi (A, C, G) bardzo podatnych na działanie szoków podażowych. 

Relatywnie niski (w Polsce) udział bardziej elastycznie działających sektorów 
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usługowych (H, J, K) nie stanowi odpowiedniego buforu amortyzującego efekty 

wstrząsów gospodarczych. Względna koncentracja produkcji (ok. 25 % WDB 

Polski wobec ok. 13 % WDB strefy euro) w gałęziach trudniej dostosowujących 

się do gwałtownie zmieniających się warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej stanowi potencjalne źródło asymetrii szoków 

makroekonomicznych. 

 
Rysunek 2.2. Wartości wskaźnika podobieństwa struktur 
zagregowanego popytu w wybranych krajach w latach 1995-2006 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 

 

Odmiennie przedstawiają się wyniki porównania struktur popytu zagregowanego. 

Największe podobieństwo łączy polską strukturą popytową ze strukturą 

wydatków Francji, a najmniejsze – Irlandii. Ogólnie mówiąc – pomijając 

zaburzenie roku 2000, wynikające z wahań udziału składowej eksportu netto (na 

skutek załamania ogólnoświatowego, zakłócającego mędzynarodową wymianę 

towarów i usług) – struktura popytu zagregowanego w Polsce jest bliższa 

strukturze popytowej dużych gospodarek (FR, ES, IT) niż małych gospodarek: 

Irlandii i Portugalii (Tabela 2.1.). Co więcej, wyraźnie konwerguje do struktury 

AD w strefie euro (Rysunek 2.2.). Ogólnie jednak rzecz biorąc, struktury popytu 

wewnętrznego we wszystkich badanych gospodarkach są do siebie podobne, a 

występujące różnice między nimi wynikają ze zmienności składowej – eksport 
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netto, która jest wrażliwsza w małych gospodarkach (IE, PT, w mniejszym 

stopniu – ES i PL). To spostrzeżenie może być mylące z uwagi na niski stopień 

dezagregacji struktury wydatków. 

Wnikliwsza analiza porównawcza struktur wydatków konsumpcyjnych (Tabela 

2.1., Rysunek 2.3.) ujawnia występujące między nimi różnice. Wyodrębnić 

można dwie wiązki struktur: w pierwszej znajdują się duże kraje UE (Francja, 

Niemcy, Włochy), których struktury konsumpcji prywatnej są bardzo podobne 

zarazem do siebie, jak i do struktury strefy euro. Drugą wiązkę tworzą Hiszpania 

i Irlandia, których struktury konsumpcji wg COICOP łączy wspólny trend 

zbliżający je do struktury strefy euro. Struktura konsumpcji prywatnej w Polsce 

jest bardziej podobna do struktur gospodarek pierwszej grupy (i strefy euro), 

zwłaszcza Francji, jednak pod względem tempa konwergencji strukturalnej 

większe podobieństwo łączy ją ze strukturami grupy drugiej. 

Rysunek 2.3. Wartości wskaźnika podobieństwa struktur 
konsumpcji prywatnej (wg COICOP) w wybranych krajach w latach 
1995-2006 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 

 

Rozbieżności w strukturach konsumpcji w Polsce i w krajach pierwszej grupy 

(oraz strefy euro) biorą się stąd, iż w wydatkach polskich gospodarstw 

domowych duży udział (wyższy niż w dojrzałych gospodarkach) mają: żywność, 

napoje i wyroby tytoniowe (dobra o niskiej elastyczności cenowej i dochodowej 
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popytu), a względnie niski – środki i usługi transportowe oraz usługi 

restauracyjne i hotelarskie (dobra o wysokiej elastyczności cenowej i 

dochodowej popytu). Na podstawie danych z lat 1995-2006 należy prognozować 

wzrost udziału w strukturze spożycia indywidualnego dóbr o wyższej 

elastyczności dochodowej (i cenowej) popytu, a spadek udziału dóbr pierwszej 

potrzeby. 

Struktura inwestycji (wg CPA) w Polsce nie przystaje do struktury inwestycji w 

strefie euro i struktur pozostałych porównywanych gospodarek (poza gospodarką 

Włoch i Portugalii) (Tabela 2.1.), a zwłaszcza gospodarki Irlandii, której 

struktura wydatków inwestycyjnych jest dywergentna. Struktura popytu 

inwestycyjnego w Polsce wykazuje jednak pewną zbieżność (Rysunek 2.4.). 

Różnice wynikają ze względnie niskiego (w Polsce) udziału nakładów na obiekty 

budownictwa mieszkaniowego, a wysokiego – nakładów infrastrukturalnych i na 

obiekty komercyjne. Taka struktura inwestycji jest typowa dla gospodarek 

transformujących się, nadrabiających wieloletnie zapóźnienia w rozwoju usług 

podstawowych dla działalności gospodarczej (infrastrukturalnym).  

 
Rysunek 2.4. Wartości wskaźnika podobieństwa struktur nakładów 
inwestycyjnych (wg CPA) w wybranych krajach w latach 1995-2007 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 
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Z porównania struktur popytowych wynika, że gospodarkę Polski od gospodarki 

EA12 i gospodarek wybranych krajów europejskich może odróżniać sposób 

reakcji na zaburzenia cenowe i dochodowe. Wyższy udział w wydatkach dóbr o 

niskiej elastyczności cenowej (i dochodowej) oraz inwestycji wieloletnich i 

prowadzonych na wielką skalę czynić może gospodarkę polską mniej wrażliwą 

na szoki popytowe i w konsekwencji może powodować asynchroniczność cykli 

koniunkturalnych. Powyższe przypuszczenie częściowo potwierdziła reakcja 

PKB na szok popytowy w modelu SVAR z deflatorem PKB (podrozdział 4.1.4). 

Dyspersja tej reakcji i jej skala były stosunkowo niewielkie na tle reakcji innych 

badanych gospodarek. W modelu SVAR ze stopą bezrobocia względna skala 

odpowiedzi na szok była nieduża tylko w pierwszych kilku kwartałach po szoku. 

Wraz z upływem czasu średnia wartość odpowiedzi zwiększała się względem 

odpowiedzi pozostałych krajów. 

Badanie podobieństwa struktur tworzenia dochodów wykazało, iż między 

porównywanymi krajami występują znaczące różnice. Struktura tworzenia 

dochodów w Polsce odbiega od struktury tworzenia dochodów w strefie euro i od 

struktur w pozostałych krajach (poza Włochami i Irlandią, do których jest 

wyraźnie podobna –Tabela 2.1), nie wykazuje zbieżności, ani nawet nie przystaje 

do żadnego z obserwowanych wzorców zmienności w czasie (Rysunek 2.5). 

 W strukturze tworzenia dochodów w Polsce względnie niższy udział mają 

dochody pracy, a wyższy – tzw. nadwyżka operacyjna brutto, tj. dochody 

gospodarstw domowych spoza pracy (najemnej). Ta dysproporcja pogłębia się, 

polaryzując populację (większość gospodarstw domowych osiąga dochody 

wyłącznie lub głównie z pracy). Dochody spoza pracy są bardziej wrażliwe na 

wahania stopy procentowej (nośnika transmisji pieniężnej) i z tej przyczyny 

zidentyfikowane rozbieżności między strukturami tworzenia dochodów mogą 

być źródłem asymetryczności szoków makroekonomicznych. 
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Rysunek 2.5. Wartości wskaźnika podobieństwa struktur 
dochodów gospodarstw domowych w wybranych krajach w latach 
1995-2006 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 

 

Podsumowując wyniki badania podobieństwa struktur gospodarczych, należy 

powiedzieć, że nie są one jednoznaczne, tzn. nie można wskazać takiej 

gospodarki europejskiej (pośród analizowanych), do której byłaby podobna 

gospodarka polska. Porównywane były struktury w różnych przekrojach 

(podażowym, popytowym, tworzenia dochodów) i w zależności od przedmiotu 

porównania wskazania podobieństwa były odmienne. Płynie stąd wniosek 

ogólny, że struktura gospodarki polskiej (en bloc) różni się od struktury każdej z 

porównywanych gospodarek europejskich. Zidentyfikowane różnice wraz z 

upływem czasu się zmniejszają, niemniej jednak stanowić mogą źródła 

asymetryczności (asynchroniczności) szoków makroekonomicznych. 
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3. ANALIZA SYNCHRONIZACJI CYKLU 

KONIUNKTURALNEGO W POLSCE I STREFIE EURO 

 

W pierwszym etapie badania ze zmiennych makroekonomicznych, poddanych 

analizie, wypreparowano czynnik cykliczny. Do zbadania, czy sposób filtracji 

komponentu cyklicznego ze źródłowych szeregów czasowych ma wpływ na 

wyciągane konkluzje odnośnie do stopnia synchronizacji cyklu koniunkturalnego 

w Polsce i strefie euro zastosowano 4 różne metody. Analiza zależności 

wyestymowanych komponentów cyklicznych dla poszczególnych agregatów 

makroekonomicznych pomiędzy Polską a strefą euro i wybranymi krajami strefy 

euro również została przeprowadzona przy wykorzystaniu różnych metod 

badawczych. 

Próba dla wszystkich analizowanych zmiennych  obejmuje okres ostatnich 13 lat 

(od 1995 r.), z wyjątkiem zharmonizowanej stopy bezrobocia, dla której dostępne 

dane obejmują okres ostatnich 11 lat (od 1997 r.). W przypadku danych 

miesięcznych dysponujemy 156 obserwacjami (dla stopy bezrobocia 132), dla 

danych kwartalnych dysponujemy 52 obserwacjami. Większość danych w celu 

zachowania spójności została zaczerpnięta z baz EUROSTAT lub OECD, 

niektóre pochodziły z bazy IRG SGH. Wszystkie szeregi były oczyszczone z 

wahań sezonowych. Dane dostępne w wersji surowej poddano dekompozycji za 

pomocą procedury TRAMO-SEATS. Szerzej na temat danych i ich źródeł 

napisano w Załączniku 3. 

Syntetyczny opis zastosowanych metod badawczych zawarty jest w części 

pierwszej niniejszego rozdziału, wyniki analiz przedstawiamy w części drugiej. 

 

3.1. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE 

3.1.1. Metody wykomponowania czynnika cyklicznego 

 

W opracowaniu zastosowano najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu 

metody estymacji czynnika cyklicznego. Niektóre z nich to standardowe 

podejścia szeroko opisane w literaturze i zaimplementowane w wielu pakietach 
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ekonometrycznych. Wobec powyższego w tej części opracowania wymieniamy 

jedynie te podejścia wraz z przyjętymi parametrami (o ile występują) oraz z 

odpowiednim odniesieniem do literatury. Rzadziej wykorzystywane metody  

opisujemy nieco szerzej. 

Każdy ze źródłowych agregatów makroekonomicznych będących przedmiotem 

analizy został poddany procesowi filtracji w celu wykomponowania z jego 

przebiegu komponentu cyklicznego. Zastosowano: 

 

 filtr Baxtera-Kinga (BK) (Baxter, King, 1999), 

 filtr Christiano-Fitzgeralda (CHF) (Christiano, Fitzgerald, 2003), 

 filtr Hodricka-Prescotta (HP), (Hodrick, Prescott, 1997), 

 strukturalny model szeregów czasowych (ST). 

 

Filtr Baxtera-Kinga jest filtrem pasmowo-przepustowym, co oznacza, że w 

procesie filtracji eliminuje zarówno wahania krótkookresowe, jak i wahania 

długookresowe (trend), czyli przepuszcza wahania z pewnego pasma, które jest 

określone przez badacza. W przypadku niniejszego opracowania autorzy zgodnie 

z podejściem Burnsa i Mitchella założyli, że wahania cykliczne mieszczą się w 

paśmie 1,5 roku do 10 lat. Czyli dla danych kwartalnych pasmo wynosiło (6-40), 

a dla danych miesięcznych (18-120). Dodatkowym parametrem jest długość 

filtra, którą założono na poziomie 3 lat. Co jest jednak istotne, standardowy filtr 

Baxter-Kinga ucina obserwacje na początku i końcu próby. W celu 

wyeliminowania tego problemu zastosowano implementację filtra BK w 

programie BUSY (zob. Fiorentini i in., 2003), gdzie źródłowy szereg jest 

wydłużany na podstawie prognoz z modelu autoregresyjnego AR z dryfem, 

którego optymalny rząd jest wybrany na podstawie kryterium informacyjnego 

Akaike (AIC). Jednak musimy pamiętać, że jest to podejście upraszczające i 

niesie duże ryzyko obciążonych oszacowań na krańcach analizowanej próby. 

Filtr Christiano-Fitzgeralda jest również filtrem pasmowo-przepustowym. Dla 

tego filtra również przyjęto pasmo 1,5 – 10 lat. Przy czym w przypadku tego 

filtra istnieje opcja niesymetrycznej aproksymacji dla końca i początku próby w 

związku z czym finalnie otrzymujemy komponent cykliczny bez ucięcia 
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obserwacji. W przypadku tego filtra należy jednak określić, czy szereg jest 

stacjonarny – I(0), czy też jest niestacjonarny – I(1), gdyż są dwie wersje tego 

filtra. Dodatkowo można usunąć średnią, liniowy trend lub dryf. Wszystkie 

analizowane szeregi statystyczne były poddane testom pierwiastka 

jednostkowego, aby móc określić wersję stosowanego filtra CHF. Jeżeli 

stwierdzono, że szereg jest zintegrowany w stopniu pierwszym - I(1) to 

stosowano wersję filtra CHF I(1) z korektą dryfu. Dla szeregów stacjonarnych - 

I(0) stosowano wersję filtra CHF I(0) z korektą o średnią. Na potrzeby 

opracowania zastosowano implementację filtra CHF w pakiecie Eviews 6.0. 

Filtr Hodricka-Prescotta jest filtrem, na podstawie którego otrzymujemy 

komponent trendu, co oznacza, że eliminujemy wysokie częstotliwości. Filtr ten 

nie usuwa wahań krótkookresowych wobec tego w przypadku szeregów, gdzie 

było to możliwe stosowano komponent trend+cykl (czyli komponent 

oczyszczony z wahań sezonowych i przypadkowych) otrzymany na podstawie 

zastosowania procedury TRAMO-SEATS. Komponent cykliczny obliczany jest 

poprzez odjęcie trendu z filtra HP od szeregu źródłowego. Parametrem tej 

metody jest tzw. parametr wygładzania lambda. Parametr wygładzania ustalono 

w wysokości, którą zasugerowali Ravn i Uhlig (Ravn, Uhlig, 2001). 

Zaproponowali oni regułę, zgodnie z którą powinna być równa liczbie będącej 

wynikiem następującego działania: ilość okresów danej częstotliwości w roku 

podzielona przez 4, następnie podniesiona do potęgi czwartej i potem 

przemnożona przez 1600. Dla danych kwartalnych mamy: 

16001600*)4/4( 4
. W przypadku danych miesięcznych 

1296001600*)4/12( 4
. Tak przyjęte wartości parametru 

wygładzania odpowiadają 10 letniemu progowi odcięcia wahań 

długookresowych (por. Maravall, del Rio, 2007), co jest w zgodzie z przyjętym 

pasmem dla filtrów BK i CHF. Dla filtra HP zastosowano implementację w 

programie BUSY. 

W literaturze ekonomicznej często spotykaną formą dekompozycji szeregu 

czasowego tx  na część cykliczną tc  i trend ttr  jest strukturalny model 

szeregów czasowych (ang. structural time series model – STM) szeroko opisany 

m.in. przez Harvey‟a (Harvey, 1997). Model taki nazywany jest również 

modelem nieobserwowalnych komponentów (ang. unobserved component model 

– UC model) lub modelem przestrzeni stanów fazowych (ang. state-space 
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model), por. Harvey i in. (2004), Harvey (2005). Modele te stanowią pewną 

ogólną klasę modeli, które mogą być między innymi zastosowane do analizy 

komponentu cyklicznego szeregu czasowego. W opracowaniu do estymacji 

komponentu cyklicznego wykorzystana zostanie specyfikacja zaproponowana 

przez Watsona w 1986 r. (por. Skrzypczyński, 2008, Zivot, Oh, 2005, Cayen, van 

Norden, 2003, Aguiar, Martins, 2002, Cerra, Saxena, 2000, Flaig, Ploetscher, 

2000). Model ten przyjmuje następującą postać: 
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W powyższym modelu zakłada się, że trend opisany jest procesem błądzenia 

losowego z dryfem. Konsekwencją tego założenia jest to, że średnie tempo 

wzrostu trendu (produktu potencjalnego) jest stałe (por. Cayen, van Norden, 

2003). Cykl z kolei jest procesem AR(2), przy czym jego wielomian 

charakterystyczny nie ma pierwiastków jednostkowych. Taką postać modelu ST 

wykorzystaliśmy do dekompozycji szeregów czasowych w niniejszym 

opracowaniu. Model był estymowany z wykorzystaniem filtra Kalmana 

zaimplementowanego w pakiecie Eviews 6.0. 

Dla szeregu PKB, konsumpcji prywatnej i inwestycji zmodyfikowaliśmy nieco 

model Watsona do następującej postaci: 
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Jest to modyfikacja modelu Watsona zaproponowana przez Clarka w 1987 r., 

który „uzmiennił” dryf, przez co dopuścił możliwość zmian długookresowego 

tempa wzrostu (model trendu przyjmuje tu postać ARIMA(0,2,1)). Zmiany 

potencjalnego tempa wzrostu można interpretować jako zmiany strukturalne 

w badanych gospodarkach. W niniejszym opracowaniu strukturalny model 

szeregów czasowych będzie dla uproszczenia nazywany modelem strukturalnym 

(ST). 

Przyjęta w modelu ST specyfikacja komponentów nieobserwowalnych pozwala 

na stosunkowo elastyczny sposób dekompozycji szeregu czasowego dzięki 

możliwości nakładania restrykcji na poszczególne komponenty modelu. Model 

Watsona jest tak naprawdę wersją modelu Clarka z restrykcją na wariancję dryfu 

(=0) z równania trendu. Nakładanie odpowiednich restrykcji  prowadzi do 

dekompozycji szeregu na składowe o pożądanych przez badacza własnościach 

(por. Harley, Jeager, 1993). W niniejszym opracowaniu autorzy nie nakładali 

dodatkowych restrykcji na modele zaprezentowane powyżej. Restrykcje 

musiałyby być nakładane niezależnie na każdy z analizowanych szeregów 

czasowych. Mogłoby to prowadzić do wrażenia, że autorzy celowo manipulują 

parametrami modelu, aby dekomponowane cykle/trendy spełniały postulaty 

wcześniej założone przez badaczy. W związku z powyższym modele ST były 

estymowane takimi, jakie są. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stosowanie 

tego typu modeli, a w szczególności otrzymanie pożądanych i oczekiwanych w 

sensie ekonomicznym wyników, zależy od właściwości stochastycznych 

analizowanego szeregu. Sukces estymacji, z uwagi na rekursywny charakter 

„filtra” Kalmana, jest w dużym stopniu zależny od przyjętych założeń startowych 

(por. Mohr, 2005). Dodatkowo, w przypadku modeli ze zmiennymi 

nieobserwowalnymi rozwiązywanych z wykorzystaniem algorytmu Kalmana, 

często w literaturze przedmiotu wspomina się o problemie ze stabilnością 

rozwiązania na końcach szeregu (por. Mohr, 2005, Planass, Rossi, 2004). 

Problem ten jednak dotyczy wszystkich wykorzystanych metod dekompozycji 

szeregu czasowego wykorzystanych w opracowaniu. 

Wspomniane wyżej metody wykomponowania czynnika cyklicznego pozwoliły 

na uzyskanie stosunkowo zróżnicowanych komponentów identyfikujących 

wahania koniunktury, co potwierdzają m.in. badania Massmanna i Mitchella 

(2003), czy Chagny‟ego i Döpke (2001). Zróżnicowane komponenty cykliczne 

miały z kolei istotny wpływ na wyniki badania stopnia synchronizacji, co jest 
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szczególnie widoczne dla deflatora PKB, HICP i zharmonizowanej stopy 

bezrobocia (rozdziały 3.2.5, 3.2.6 i 3.2.13).   

 

3.1.2. Metody badania synchronizacji 

 

Wszystkie postacie komponentów cyklicznych (filtry BK, CHF, HP i model ST) 

zostały poddane analizie zależności pomiędzy Polską i krajami strefy euro, jak i 

całą strefą. Do tego celu zastosowano również najczęściej spotykane w 

literaturze przedmiotu metody badania zależności pomiędzy parą szeregów 

czasowych. Niektóre z nich to standardowe podejścia w analizach synchronizacji 

cykli koniunkturalnych, szeroko opisane w literaturze. W niniejszym 

opracowaniu zastosowano: 

 

 analizę graficzną, 

 analizę cross-spektralną, 

 analizę korelacji jednoczesnych i korelacji krzyżowych, 

 współczynnik konkordancji, 

 analizę punktów zwrotnych, 

 analizę korelacji rekursywnych, 

 stopień wspólności czynników dynamicznych, 

 dynamiczny współczynnik korelacji (tylko dla PKB). 

 

W niniejszym opracowaniu świadomie załączyliśmy wszystkie wykresy 

analizowanych zmiennych, gdyż musimy pamiętać, że syntetyczne miary 

synchronizacji pokazują pewien średni obraz zależności. Korzystając z 

wykresów, czytelnik może samodzielnie przeanalizować przebieg 

wyestymowanych wahań cyklicznych. 
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W przypadku analizy cross-spektralnej (analizy szeregów czasowych w 

dziedzinie częstotliwości) obliczono współczynnik koherencji i przesunięcie 

fazowe dla okresu wahań od 1,5 roku do 10 lat zgodnie ze standardowymi 

specyfikacjami stosowanymi w literaturze (por. m.in. Skrzypczyński, 2008, 

Fuller, 1991, Priestley, 1989, Talaga, Zieliński, 1986). Współczynnik koherencji 

stanowi miarę dopasowania 
2R  w regresji pomiędzy dwoma szeregami 

czasowymi (komponentem cyklicznym dla Polski i poszczególnych krajów strefy 

euro) dla danej częstotliwości, przyjmuje wartości [0, 1] i ma analogiczną 

interpretację jak współczynnik determinacji. W projekcie przedstawiono średnią 

wartość koherencji dla okresu wahań od 1,5 roku do 10 lat. Drugą analizowaną 

miarą cross-spektralną jest przesunięcie fazowe, które informuje o wyprzedzeniu 

lub opóźnieniu wzajemnym analizowanych par zmiennych w zdefiniowanym 

zakresie wahań. W niniejszym opracowaniu wartość ujemna oznacza, że cykl 

polski jest wyprzedający, a wartość dodatnia, że opóźniony. Estymacja miar 

cross-spektralnych wymaga oszacowania wygładzonych postaci spektrum; w 

tym celu wykorzystano okno Parzena. Przy ustalaniu rzędu opóźnień okna 

Parzena kierowano się w przybliżeniu ogólnie stosowaną formułą: 

NH 2int , gdzie N to liczba obserwacji (por. Chatfield, 1996). Dla danych 

miesięcznych rząd opóźnień wyniósł 18 okresów, a dla danych kwartalnych - 14. 

Miary spektralne obliczono na podstawie ich implementacji w programie BUSY. 

Analizę korelacyjną przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji 

Pearsona. W przypadku analizy krzyżowej przyjęto roczne wyprzedzenia / 

opóźnienia (dane kwartalne +/- 4, dane miesięczne +/- 12). W prezentacji 

wyników (zgodnie z nomenklaturą stosowaną w programie BUSY) przyjęto, że 

(+) oznacza wyprzedzenie względem zmiennej referencyjnej, a (-) opóźnienie. 

Dodatkowo w analizie wykorzystano współczynnik konkordancji 

zaproponowany przez Hardinga i Pagana (2002). Jest to miara nieparametryczna, 

która mierzy współbieżność dwóch szeregów czasowych, poprzez porównanie 

odpowiednio zdefiniowanych zmiennych zero-jedynkowych na podstawie 

źródłowych szeregów. Zmienne binarne wskazują na stan źródłowych szeregów. 

W niniejszym opracowaniu jako stan zdefiniowano to, czy komponent cykliczny 

jest dodatni (powyżej trendu), czy jest ujemny (poniżej trendu). Wielkość 

współczynnika mieści się w przedziale [0, 1] i jest interpretowana jako procent 

obserwacji będących w tym samym stanie. 
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W badaniu stopnia synchronizacji i podobieństwa cyklu koniunkturalnego w 

Polsce i strefie euro zastosowano również analizę punktów zwrotnych na 

podstawie powszechnie stosowanej procedury Bry‟a-Boschan (Bry, Boschan, 

1971), z pewnymi modyfikacjami dla danych kwartalnych zaimplementowanymi 

w programie BUSY. Analiza punktów zwrotnych pozwala na prześledzenie 

zależności wahań cyklicznych w polskiej gospodarce i strefie euro w 

poszczególnych fazach cyklu, nie tylko w ujęciu średnim. Jednak na podstawie 

tej metody trudno jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Obliczono pewne 

uśrednione charakterystyki, takie jak średnie wyprzedzenie, czy medianowe 

wyprzedzenie, ale musimy pamiętać, że dysponujemy stosunkowo krótkimi 

szeregami czasowymi, które obejmują niedużą ilość cykli, w związku z czym te 

charakterystyki cyklu nie są w pełni miarodajne i muszą być interpretowane z 

dużą ostrożnością. 

Z punktu wiedzenia stopnia synchronizacji cykli istotne jest zbadanie, czy siła tej 

synchronizacji ulega zmianom w czasie. W celu ilustracji tego procesu obliczono 

rekursywnie współczynniki korelacji jednoczesnej z ruchomą próbą. Przy czym 

zastosowano dwa sposoby: z rozszerzająca się próbą o kolejne obserwacje 

(startowa próba obejmowała 6 lat) oraz z ruchomym oknem (6-letnie okno
4
). 

Obliczone współczynniki korelacji przypisano do ostatniej obserwacji i 

zaprezentowano na wykresach czasowych. 

Rekursywne współczynniki korelacji są pewnym rozwiązaniem dla ważnego 

ograniczenia współczynnika korelacji Pearsona, związanego z tym, że nie 

pokazuje on ścieżki konwergencji badanych cykli. Alternatywne rozwiązanie 

wspomnianego problemu zaproponował Boone (1997). Celem określenia stopnia 

konwergencji wybranych gospodarek estymować należy następujące równanie: 

 

                                                                                                                                    

4 Długość ruchomego okna w analizie korelacyjnej przyjęto arbitralnie, ponieważ nie istnieją formalne kryteria jego 

ustalania. Określenie długości okna leży w gestii badacza i zależy od celu analizy, aczkolwiek powinna uwzględniać pewne 

przesłanki natury statystycznej. W niniejszym raporcie przyjęcie długości okna na poziomie 6 lat (24 obserwacji, w 

przypadku stopy bezrobocia – 5 lat / 20 obserwacji) było wypadkową kilku czynników. Z jednej strony długość okna 

powinna być na tyle duża, aby pokryło ono przynajmniej jeden cykl. Liczba obserwacji powinna zarazem zapewnić 

odpowiednią liczbę stopni swobody w kontekście stosowanych narzędzi statystycznych. Długość okna względem całej 

próby nie powinna być też zbyt duża, aby umożliwić zobrazowanie zmienności współczynnika korelacji, ani zbyt krótka, by 

nie utrudniać interpretacji jego zmienności. Ponadto, autorzy chcieli, aby długość okna zawierała pełne lata i w 

przybliżeniu pokrywała połowę całej próby (13 lat). Przyjęcie okna krótszego niż 5 lat byłoby wątpliwe statystycznie, gdyż 

wówczas dysponowano by jedynie 12-16 obserwacjami, z kolei przyjęcie okna o długości większej niż 7 lat ograniczyłoby 

zmienność współczynników korelacji i nie pozwoliłoby na wychwycenie tzw. efektu akcesyjnego. Wstępne analizy wykazały, 

że przyjęcie długości okna w przedziale 5-6 lat jest optymalne. Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem analizy są dwa 

rodzaje rekursywnych współczynników korelacji, a mianowicie współczynniki korelacji z ruchomym oknem oraz 

współczynniki korelacji z rozszerzają się próbą. Przy drugim podejściu wyniki nie są wrażliwe na przyjęcie długości okna. 

Wyniki te należy interpretować łącznie. 
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Według Boone‟a interpretacja tego równania powinna być następująca. Jeżeli 

różnice pomiędzy kategoriami X  dla kraju i  oraz kraju j  możemy 

wytłumaczyć różnicą tych samych kategorii X  dla kraju j  oraz dla reszty 

świata ( k ), to wtedy nie ma konwergencji dla kategorii X kraju i  oraz kraju j . 

W przypadku występowania konwergencji różnice kategorii X  dla kraju i  oraz 

kraju j  stają się coraz mniejsze i wtedy 0t . Gdy oczekujemy również 

synchronizacji amplitud, wtedy 0t . Boone zakłada, że proces 

konwergencji może podlegać różnym zmianom w czasie, dlatego uzmiennia 

współczynniki t  oraz t , nazywając współczynnik t  dynamicznym 

współczynnikiem korelacji
5
. Cały system proponuje on estymować z 

wykorzystaniem filtra Kalmana. Autor stosuje tą metodologię do badania 

synchronizacji reakcji PKB w wybranych krajach UE na szoki podażowe 

i popytowe. Jako reakcję „reszty świata” Boone proponuje przyjąć reakcję PKB 

w Stanach Zjednoczonych. Zastosowanie analogicznego podejścia można 

znaleźć w pracach m. in.:  Xu, Warda i Gana (2006), Babecký‟ego, Boone‟a i 

Maurel (2003), Mikeka (2007), czy Zhanga i Sato (2005).  

W niniejszym opracowaniu zdecydowano się wykorzystać opisaną wyżej 

metodykę do zbadania procesu konwergencji cyklu gospodarki polskiej i 

wybranych gospodarek państw UE. Jako aproksymację cyklu dla „reszty świata”, 

podobnie jak u Boone‟a (1997), przyjęto cykl gospodarki USA. Badanie 

przeprowadzono dla szeregu PKB, z którego cykl wypreparowano za pomocą 

filtru Christiano-Fitzgeralda. 

Jeden z prezentowanych w niniejszym opracowaniu aspektów badania 

synchronizacji cykli koniunkturalnych opiera się na metodzie zaproponowanej 

przez Forniego i in. (1999, 2000). W cytowanych artykułach autorzy 

zaproponowali budowę syntetycznego wskaźnika aktywności gospodarczej na 

                                                                                                                                    

5 Termin „współczynnik korelacji dynamicznej” jest również stosowany w analizie cross spektralnej, jednak jego definicja 

jest zupełnie inna (por. Croux i in., 1999),  W raporcie jako „współczynnik korelacji dynamicznej” rozumiemy miarę 

zdefiniowaną przez Boone’a. 
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podstawie modelu uogólnionych czynników dynamicznych (por. Łupiński, 

2007). Model ten zakłada, że każdy z grupy i  analizowanych szeregów ix  

można poddać dekompozycji na czynnik wspólny ( i ) i czynnik osobliwy 

(idiosynkratyczny), bądź związany z krótkookresowym zaburzeniem ( i ): 

 

iiix , 

 

gdzie czynnik wspólny jest sumą m wspólnych szoków u  ( L jest operatorem 

opóźnień, a b to macierz parametrów funkcji transferu): 

 

m

h

thhii uLb
1

,, )( . 

 

Szczegółowy opis wspomnianej metody dekompozycji szeregów czasowych, 

poza cytowanymi wyżej artykułami, możemy znaleźć m. in. w Gillitzer, Kearns i 

Richards, 2005, OECD, 2006, Deistler i Zinner, 2007.  

Jednym z kryteriów doboru szeregów do syntetycznego wskaźnika aktywności 

gospodarczej jest relacja wariancji wspólnego komponentu do wariancji szeregu. 

Relacja ta pozwala określić stopień zgodności między wybranym szeregiem a 

resztą analizowanych zmiennych. Im jest ona bliższa 1, tym zgodność 

poszczególnych szeregów jest większa. Przyjmuje się, że jeżeli relacja ta jest 

mniejsza niż 0,3 (OECD, 2005), to badany szereg jest w zasadzie niezależny 

względem pozostałych. Łupiński (2007) nazywa tą relację współczynnikiem 

stopnia wspólności i jako wartość graniczną proponuje 0,4. 

Zdefiniowany wyżej współczynnik stopnia wspólności będzie przedmiotem 

analizy w niniejszym opracowaniu. Na podstawie oszacowanych jego wartości 

będziemy starali się wyciągnąć wnioski dotyczące podobieństwa badanych 

komponentów cyklicznych. Współczynniki te oszacowano w programie BUSY. 
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3.2. WYNIKI ANALIZY 

 

Badaniu podano 13 zmiennych. Szersze informacje na temat danych i ich źródeł 

zamieszczono w Załączniku 3. Poniżej prezentujemy wyniki analizy dla 

wszystkich badanych zmiennych. 

 

3.2.1. Produkt krajowy brutto 

 

Szereg produktu krajowego brutto w cenach stałych jest wyrażony w postaci 

jednopodstawowego indeksu dynamiki o podstawie równej średniej z 2000 r. 

(GDP_i2000). 

 

3.2.1.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

W wyniku przeprowadzonej filtracji źródłowych szeregów czasowych otrzymano 

cztery komponenty cykliczne PKB o przybliżonym przebiegu w czasie. Są one 

przedstawione na Rysunku 3.1. W analizowanym okresie realny produkt krajowy 

brutto podlegał silnym wahaniom cyklicznym wokół długookresowego trendu. 
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Rysunek 3.1. Komponent cykliczny PKB w Polsce 
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W przebiegu wszystkich analizowanych postaci komponentu cyklicznego PKB 

zidentyfikowano podobne punkty zwrotne (Tabela Z2.1)
6
, szczególnie dla okresu 

po 2000 roku. W przypadku zastosowania filtra HP i modelu strukturalnego (ST) 

zidentyfikowano jeden cykl więcej w latach 1998-1999, z górnym punktem 

zwrotnym w Q1-1998 i dolnym punktem zwrotnym w Q1-1999. W przypadku 

pozostałych postaci komponentu cyklicznego w ich przebiegu również występują 

wahania w okresie 1998-1999 (są one najprawdopodobniej związane z tzw. 

kryzysem rosyjskim), przy czym zastosowana metoda lokalizacji punktów 

zwrotnych ich nie wykryła, głównie z uwagi na fakt, że po roku 2000 wahania są 

dłuższe i o większej amplitudzie. Amplituda wahań komponentu cyklicznego z 

modelu strukturalnego jest znacznie mniejsza niż w przypadku pozostałych 

postaci jest również podobna w całym horyzoncie analizy. Addytywne wahania 

pozostałych postaci cyklicznych są dużo większe po 2000 roku. 

Od 2000 roku mamy do czynienia z prawie identycznymi punktami zwrotnymi w 

przebiegu wszystkich czterech postaci cyklicznych. Wspólny punkt zwrotny (dla 

wszystkich postaci) zidentyfikowano w Q1-2000, faza spadkowa trwała ok. 7 

                                                                                                                                    

6 Wyniki analizy punktów zwrotnych przedstawiono w Załączniku 2. 
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kwartałów i dolny punkt zwrotny wystąpił w Q4-2002 (w modelu strukturalnym 

1 kwartał wcześniej).  

Następnie mieliśmy do czynienia z boomem akcesyjnym, z górnym punktem 

zwrotnym w Q2-2004. Od Q2-2005 (w przypadku modelu strukturalnego i filtra 

HP kwartał później – Q3-2005) ponownie mamy do czynienia z ożywieniem w 

naszej gospodarce. 

W ujęciu przeciętnym w zależności od postaci komponentu cyklicznego faza 

spadkowa trwała ok. 6-7,5 kwartałów, a faza wzrostowa 5-6 kwartałów. Średnia 

długość cyklu to ok. 10-17 kwartałów w zależności od postaci komponentu 

cyklicznego i tego, czy mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi 

punktami zwrotnymi. Dłuższy cykl trwający nieco ponad 4 lata zidentyfikowano 

dla postaci BK i CHF w przypadku pomiaru między górnymi punktami 

zwrotnymi. Należy jednak podkreślić, że dysponujemy stosunkowo krótkimi 

szeregami statystycznymi, na podstawie których trudno jest oszacować średnią 

długość cyklu i poszczególnych faz. 

 

3.2.1.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

wykomponowanego z realnego PKB na podstawie czterech różnych metod są 

zróżnicowane. Świadczy to o tym, że dobór metody oszacowania komponentu 

cyklicznego oraz sposób pomiaru wzajemnej zależności między poszczególnymi 

krajami ma pewien wpływ na wyniki analizy. 

Podstawowe miary synchronizacji przedstawiono w Tabeli 3.1, a przebieg 

poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz 

wybranych krajów strefy euro na Rysunkach Z1.1.
7
 

Analiza podstawowych miar synchronizacji w przypadku zastosowania filtra BK 

pokazuje umiarkowaną siłę synchronizacji danych polskich ze strefą euro. 

Współczynnik koherencji ze strefą euro wyniósł ok. 0,39, a w analizowanych 

                                                                                                                                    

7 Wykresy porównawcze komponentów cyklicznych dla wszystkich zmiennych, krajów i postaci filtracji przedstawiono w 

Załączniku 1. 
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krajach waha się od 0,15 dla Hiszpanii do 0,43 dla Niemiec. Współczynnik 

korelacji jednoczesnej waha się od 0,28 dla Włoch i Irlandii do ok. 0,47 dla 

Niemiec i 0,45 dla strefy euro jako całości. Co jest istotne cykl koniunkturalny w 

strefie euro, jak i w poszczególnych krajach jest opóźniony względem wahań w 

Polsce, na co wskazuje zarówno wartość przesunięcia fazowego, jak i analiza 

korelacji krzyżowych. 

Wartość przesunięcia fazowego waha się od -0,3 kwartału do ok. -2,6 kwartału. 

Maksymalne współczynniki korelacji krzyżowych wskazują nawet na opóźnienie 

4 kwartalne. Przy czym dla najsilniej skorelowanych gospodarek wynosi ono od 

1 do 2 kwartałów. Największe różnice w przebiegu komponentów cyklicznych 

(Rysunek Z1.1-A) dotyczą boomu akcesyjnego i wahań z lat 1998-1999 (kryzys 

rosyjski), które są słabo widoczne w danych dla strefy euro i poszczególnych 

krajów. W przypadku analizy współczynnika konkordancji wyniki pokazują 

podobną siłę synchronizacji dla wszystkich krajów, jego wartość waha się od 0,5 

do 0,6, co świadczy o tym, że jedynie w 50-60% przypadków komponent 

cykliczny w Polsce i krajach strefy euro przebywał równocześnie powyżej lub 

poniżej trendu. Na podstawie tych informacji można wnioskować, że najlepszą 

synchronizację komponentów cyklicznych wkomponowanych za pomocą filtra 

BK uzyskano dla Niemiec i strefy euro jako całości. Słabszą synchronizację 

uzyskano dla Hiszpanii i Irlandii. 
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Tabela 3.1. Podstawowe miary synchronizacji cyklu PKB 
 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,39 -1,26 0,45 0,57 -2 0,58 
DE 0,43 -1,17 0,47 0,57 -2 0,60 
FR 0,24 -1,76 0,32 0,48 -3 0,50 
IT 0,38 -1,67 0,28 -0,52 4 0,58 
ES 0,15 -0,85 0,32 0,43 -3 0,62 
IE 0,20 -0,28 0,28 0,33 -4 0,52 
PT 0,36 -2,62 0,32 0,76 -4 0,60 

filtr CHF 

strefa euro 0,47 -0,99 0,59 0,66 -2 0,71 
DE 0,46 -0,99 0,55 0,61 -1 0,69 
FR 0,36 -1,22 0,54 0,64 -2 0,73 
IT 0,41 -1,51 0,39 0,53 -3 0,58 
ES 0,27 -0,95 0,52 0,60 -2 0,75 
IE 0,31 0,50 0,52 0,57 1 0,69 
PT 0,32 -1,99 0,47 0,73 -3 0,73 

filtr HP 

strefa euro 0,35 -1,18 0,47 0,57 -2 0,62 
DE 0,41 -0,96 0,54 0,59 -1 0,62 
FR 0,22 -1,87 0,30 0,48 -3 0,50 
IT 0,37 -1,68 0,32 -0,48 4 0,52 
ES 0,09 -0,10 0,25 0,40 -4 0,63 
IE 0,18 -0,39 0,34 0,44 -3 0,56 
PT 0,33 -2,34 0,37 0,71 -4 0,63 

model ST 

strefa euro 0,06 -3,96 -0,15 -0,33 4 0,69 
DE 0,08 -4,85 -0,24 -0,24 0 0,62 
FR 0,09 -3,75 -0,11 -0,34 4 0,56 
IT 0,48 -0,22 0,59 0,59 0 0,69 
ES 0,36 6,31 -0,59 -0,59 0 0,52 
IE 0,02 -2,11 -0,01 -0,10 4 0,58 
PT 0,39 -5,13 -0,50 -0,52 1 0,37 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

Synchronizacja cyklu PKB z krajami strefy euro jest bardziej widoczna dla 

komponentów cyklicznych otrzymanych na podstawie filtra CHF (Rysunek Z1.1-

B), aczkolwiek również i tutaj różnice dotyczą boomu akcesyjnego i wahań z lat 

1998-1999, które są słabo widoczne w danych dla strefy euro. Syntetyczne miary 

synchronizacji są największe spośród wszystkich postaci komponentów 

cyklicznych. Maksymalny współczynnik koherencji uzyskano dla całej strefy 

euro i Niemiec (0,46-0,47). Dla tych krajów uzyskano również najwyższe 

współczynniki korelacji jednoczesnej (0,59 i 0,55). Z wyjątkiem Hiszpanii dla 

wszystkich krajów współczynnik koherencji przekroczył wartość 0,3. Z kolei, 

jeżeli weźmiemy pod uwagę współczynniki korelacji krzyżowej to były one 

wyższe od 0,5 dla wszystkich krajów oprócz Włoch. Podobnie jak w przypadku 
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zastosowania filtra BK i tutaj cykl koniunkturalny w strefie euro, jak i w 

poszczególnych krajach jest opóźniony względem wahań w Polsce, na co 

wskazuje wartość przesunięcia fazowego, jak i analiza korelacji krzyżowych (z 

wyjątkiem Irlandii). Wartość przesunięcia fazowego waha się od -0,99 kwartału 

do ok. -1,5 kwartału (dla Irlandii jest to 0,5). Maksymalne współczynniki 

korelacji krzyżowych wskazują nawet na opóźnienie 3 kwartalne (ich wartości 

sięgają nawet 0,6-0,7). Analiza współczynnika konkordancji wskazuje na 

umiarkowaną synchronizację wahań, jego wartość waha się od 0,58 do 0,75; 

najwyższe wartości uzyskano dla Francji, Portugalii  Hiszpanii. Należy pamiętać, 

że ten współczynnik mierzy wspólne przebywanie powyżej i poniżej trendu, a nie 

fazę spadkową lub wzrostową komponentu cyklicznego. Na podstawie tych 

informacji można wnioskować, że najlepszą synchronizację komponentów 

cyklicznych wkomponowanych za pomocą filtra CHF uzyskano dla Niemiec i 

strefy euro jako całości, ale dla pozostałych krajów synchronizacja jest 

umiarkowanie silna. 

W przypadku zastosowania filtra HP również potwierdzono umiarkowanie silną 

synchronizację polskiego cyklu koniunkturalnego ze strefą euro (Rysunek Z1.1-

C). Współczynnik koherencji z cyklem w strefie euro wyniósł 0,35, najwyższy 

był dla Niemiec (0,41), a najniższy dla Hiszpanii (0,09). Podobnie jak w 

przypadku filtra CHF najwyższe współczynniki korelacji jednoczesnej (0,57 i 

0,47) uzyskano dla Niemiec i całej strefy euro, a najniższy dla Hiszpanii (0,25). I 

tutaj cykl koniunkturalny w strefie euro, jak i w poszczególnych krajach jest 

opóźniony względem wahań w Polsce. Wartość przesunięcia fazowego waha się 

od -0,1 kwartału do ok. -2,3 kwartału. Maksymalne współczynniki korelacji 

krzyżowych wskazują nawet na opóźnienie 4 kwartalne. Analiza współczynnika 

konkordancji również ukazuje umiarkowaną synchronizację cykli, wyniki nie są 

tak zróżnicowane jak w przypadku analiz spektralnej i korelacyjnej i pokazują 

podobną siłę synchronizacji dla wszystkich krajów, jego wartość waha się od 0,5 

do 0,6. Ogólne wnioski są podobne do powyższych, najlepszą synchronizację 

komponentów cyklicznych wkomponowanych za pomocą filtra HP uzyskano dla 

Niemiec i strefy euro jako całości. Słabszą synchronizację uzyskano dla 

Hiszpanii, Irlandii i Francji. 

Najgorsze wyniki w zakresie synchronizacji cykli uzyskano dla postaci 

cyklicznych uzyskanych na podstawie modelu strukturalnego. Po części wynika 

to ze specyfiki tej metody i bardzo dużych wartości wyestymowanego 
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komponentu cyklicznego w początkowym okresie próby. W przypadku danych 

dla Polski mamy dużą negatywną lukę, a dla krajów strefy euro dużą pozytywną 

lukę (Rysunek Z1.1-D). Duże rozbieżności na początku próby rzutują na 

uśrednione wyniki dla całego analizowanego okresu. 

Współczynnik koherencji dla całej strefy euro wyniósł zaledwie 0,08. Najwyższe 

współczynniki koherencji uzyskano tym razem dla Włoch, Portugalii i Hiszpanii 

(0,36-0,48). Jednak dla tych krajów z wyjątkiem Włoch jednoczesne 

współczynniki korelacji są ujemne i trudno jest te wyniki zinterpretować 

jednoznaczny sposób. Uzyskano również sprzeczne wyniki co do wyprzedzeń 

komponentów cyklicznych. Wartość przesunięcia fazowego wskazuje na duże 

opóźnienie względem cyklu polskiego (od 0,22 do 5,13 kwartału, dla Hiszpanii 

uzyskano wyprzedzenie o ok. 5 kwartałów). Z kolei analiza korelacji krzyżowych 

wskazuje na wyprzedanie lub równoległy charakter względem cyklu polskiego. 

Wyniki są więc bardzo niejednoznaczne, trudne do interpretacji. W przypadku 

zastosowania modelu strukturalnego trudno jest mówić o podobieństwie cykli (z 

wyjątkiem Włoch). 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.1) potwierdza wyciągnięty powyżej wniosek, że w ujęciu średnim 

punkty zwrotne w komponencie cyklicznym polskiego PKB występują przed 

punktami zwrotnymi dla cyklu całej strefy euro, jak i analizowanych jej 

gospodarek. Uśrednione opóźnienie występowania punktów zwrotnych w całej 

strefie euro i Niemczech względem cyklu polskiego w zależności od metody 

filtracji wynosiło 1-2,5 kwartału (dla mediany). Można również zauważyć pewną 

asymetrię; fazy wzrostowe w tych krajach są tylko nieznacznie opóźnione lub 

nawet występują z wyprzedzeniem. Jednak należy pamiętać, że dysponujemy 

zaledwie kilkoma punktami zwrotnymi, a więc charakterystyki przeciętne nie są 

w pełni miarodajne. 

Należy zwrócić uwagę, że gospodarka polska w dużo większym stopniu odczuła 

skutki kryzysu rosyjskiego i szoku akcesyjnego. Reakcja pozostałych 

analizowanych gospodarek była łagodniejsza. Różnica w reakcji na dwa 

wspominane szoki, w tak krótkiej próbie, może rzutować na wyniki 

synchronizacji cyklu gospodarczego w całym badanym okresie.  
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Z punktu widzenia stopnia synchronizacji cykli istotne jest zbadanie, czy siła tej 

synchronizacji ulega zmianom w czasie. W celu ilustracji tego procesu obliczono 

rekursywnie współczynniki korelacji jednoczesnej z ruchomą próbą (Rysunek 

Z1.1-E). Z analizy przebiegu tych współczynników korelacji w czasie wynika, że 

w większości przypadków mieliśmy do czynienia z rosnącą korelacją. Analiza ta 

ukazuje również dużą zmienność korelacji, czego odzwierciedleniem jest 

współczynnik korelacji z ruchomym oknem (linia czerwona). Jego wartości na 

przykład dla Niemiec i strefy euro (filtr BK) wahały się od 0,1 do 0,7. Mieliśmy 

zarówno okresy nasilania się stopnia synchronizacji, jak i okres słabej 

synchronizacji. 

Siłę synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego z cyklem koniunkturalnym 

w krajach strefy euro można zbadać na podstawie analizy wariancji 

dynamicznych czynników wspólnych w analizowanych krajach. Tabela Z.2.2 

przedstawia wartości relacji wariancji czynnika wspólnego dla analizowanej 

przez nas grupy krajów do wariancji zmiennej cyklicznej dla danego kraju. Im ta 

relacja jest większa tym podobieństwo do wspólnego cyklu większe. 

Z danych wynika, że podobieństwo polskiego cyklu jest niewielkie w przypadku 

filtra BK i HP i modelu strukturalnego ST, relacja wariancji jest bardzo niska i 

wynosi jedynie ok. 0,22-0,25. Ta relacja jest nieco wyższa dla filtru CHF i 

wynosi ok. 0,42 i jest na granicy przyjęcia do wyjaśnienia ogólnej wariancji 

dynamicznego czynnika wspólnego. 

 

Współczynnik korelacji dynamicznej Boone’a 

 

Wyniki badania są przedstawione na Rysunku 3.3. W lewej kolumnie rysunku 

zaprezentowano wykresy dla różnic cyklu wybranego kraju UE i Polski na tle 

różnicy cyklu danego kraju UE i cyklu PKB Stanów Zjednoczonych. W prawej 

kolumnie panelu pokazano kształtowanie się odpowiedniego współczynnika t . 

Wyniki analizy wskazują na brak konwergencji cyklu PKB Polski i Portugalii. W 

przypadku pozostałych krajów, widać wyraźną konwergencję w latach 1995-

1999, potem mamy okres dywergencji, ponownie konwergencję w latach 2003-

2004 i po akcesji znowu okres dywergencji. Co więcej, od ok. 2005 r. 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 40 

współczynnik t  przyjmuje wartości ujemne. Może to być związane z faktem, 

że w większości badanych krajów UE (poza Irlandią) cykl CHF dla PKB w 

latach 2005-2007 pokazuje wyraźną fazę ożywienia. W przypadku Irlandii od 

początku 2007 r. zaczyna się wyraźny cykl spadkowy. W tym samym okresie 

filtr CHF dla USA wskazuje na stabilizację i nawet lekkie zwolnienie 

koniunktury. 

Jeżeli przyjmiemy, zgodnie z sugestią Boone‟a, że miarą synchronizacji cykli jest 

odległość wartości współczynnika t  od zera, to okazuje się, że przeciętnie cykl 

PKB w Polsce jest najbardziej zsynchronizowany z cyklem PKB we Francji i w 

strefie euro jako całości. Jednak należy pamiętać, że wyniki niniejszej analizy, z 

uwagi na dużą dyspersję wartości współczynnika t  (prezentuje to Rysunek 

3.3), nie pozwalają na wysuwanie jednoznacznych tez odnośnie stopnia 

konwergencji. Stanowią jednak istotną wartość dodaną dla analizy rozkładu 

konwergencji w czasie. 

W tym kontekście musimy też pamiętać, że podejście zaproponowane przez 

Bonne‟a zakłada, że wahania cykliczne PKB w USA są przybliżeniem wahań 

cyklicznych poza strefą euro (czyli tzw. „reszty świata”). Jest to założenie 

upraszczające i może wpływać na uzyskane wyniki. Nie obejmuje się tutaj w 

ogóle Rosji, której cykl odgrywał istotną rolę w wahaniach polskiego PKB, 

szczególnie w trakcie kryzysu rosyjskiego. Nie obejmuje się również krajów 

Europy Środkowo - Wschodniej, które są istotnym partnerem handlowym Polski. 
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Rysunek 3.2. Dyspersja współczynnika dynamicznej korelacji cyklu 
PKB w Polsce i wybranej gospodarce UE  
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Uwagi: Średnia w próbie oznaczona jest gwiazdką, pierwszy i trzeci kwartyl to odpowiednio 

dolna i górna granica „skrzynki”, medianę oznacza czarna linia ciągła równoległa do granic 

„skrzynki”, a wartość minimalną i maksymalną w próbie oznaczają końce wąsów. 

 

Uzyskane tutaj wyniki są częściowo podobne do wniosków płynących z analizy 

korelacji rekursywnej z ruchomym oknem, gdzie zaobserwowano słabą korelację 

w okresie 2002-2003, a silną korelację w okresie 2005-2006. 

Podsumowując można stwierdzić, że wahania cykliczne polskiego PKB są 

umiarkowanie silnie zsynchronizowane z wahaniami PKB w strefie euro. Biorąc 

pod uwagę wszystkie metody filtracji najsilniejszy stopień synchronizacji 

uzyskano dla Niemiec, Włoch. Słabszą siłę synchronizacji stwierdzono dla 

mniejszych gospodarek, tj. Irlandii, Portugalii i Hiszpanii. Polski cykl PKB jest 

wyprzedzający względem cyklu w krajach strefy euro. Można to do pewnego 

stopnia tłumaczyć wystąpieniem dodatkowych zaburzeń w przebiegu polskiego 

PKB, a mianowicie kryzysu rosyjskiego i tzw. szoku akcesyjnego, które śladowo 

odbiły się na cyklu strefy euro. W analizie punktów zwrotnych nie były w ogóle 

sygnalizowane lub były sygnalizowane z dużym opóźnieniem. Ważnym 

wnioskiem jest również, że poszczególne metody filtracji wskazują na nieco 

różny stopień synchronizacji, relatywnie najsłabsze wyniki uzyskano dla modelu 

strukturalnego. Stwierdzono również, że siła korelacji ulega istotnym wahaniom 

w czasie, od niskich do wysokich poziomów. W przypadku najsilniej 
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skorelowanych gospodarek tendencja jest wzrostowa, ale zdarzały się okresy 

dywergencji. 

 
Rysunek 3.3. Różnice cyklu wybranego kraju UE i Polski na tle 
różnicy cyklu danego kraju UE i cyklu PKB Stanów Zjednoczonych 
oraz kształtowanie się współczynnika korelacji dynamicznej. 
 
 

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

EA12_GDPM_PL_GDPM

EA12_GDPM_US_GDPM

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CORR_EA12_GDPM

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

DE_GDPM_PL_GDPM DE_GDPM_US_GDPM

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CORR_DE_GDPM

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

ES_GDPM_PL_GDPM ES_GDPM_US_GDPM

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CORR_ES_GDPM

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

FR_GDPM_PL_GDPM FR_GDPM_US_GDPM

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CORR_FR_GDPM

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

IE_GDPM_PL_GDPM IE_GDPM_US_GDPM

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CORR_IE_GDPM

-3

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

IT_GDPM_PL_GDPM IT_GDPM_US_GDPM

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CORR_IT_GDPM

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PT_GDPM_PL_GDPM PT_GDPM_US_GDPM

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

CORR_PT_GDPM

 

 
 

 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 43 

3.2.2. Konsumpcja prywatna 

 

Konsumpcja prywatna (gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych) 

jest wyrażona w cenach stałych w postaci jednopodstawowego indeksu dynamiki 

o podstawie średniej z 2000 r. (CONS_i2000). 

 

3.2.2.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

W wyniku przeprowadzonej filtracji źródłowych szeregów czasowych dla 

konsumpcji prywatnej otrzymano cztery komponenty cykliczne charakteryzujące 

się istotnymi wahaniami koniunkturalnymi, szczególnie dotyczy to 

komponentów otrzymanych przy wykorzystaniu filtra BK, CHF i HP (Rysunek 

3.4). Zidentyfikowane wahania są do pewnego stopnia podobne, ale natężenie 

poszczególnych faz jest zróżnicowane. Najmniejszą amplitudę wahań uzyskano 

dla modelu strukturalnego. 

W zależności od użytego filtra zidentyfikowano różną ilość punktów zwrotnych, 

przy czym część z nich jest wspólna dla wszystkich analizowanych szeregów 

(Tabela Z2.3). Najwięcej punktów zwrotnych (8) zidentyfikowano dla filtra BK, 

w przypadku zastosowania filtra HP i CHF zidentyfikowano prawie identyczne 4 

punkty zwrotne, a dla modelu strukturalnego 5 punktów zwrotnych. 
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Rysunek 3.4. Komponent cykliczny konsumpcji prywatnej w Polsce 
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Na początku próby wszystkie postacie komponentu cyklicznego pokazują fazę 

wzrostową, która trwa w przypadku filtra BK i modelu strukturalnego do 1997 r., 

a w przypadku filtrów CHF i HP aż do drugiej połowy 1999 r. W przypadku 

filtra BK w okresie 1997-1999 zidentyfikowano dodatkowy cykl trwający dwa 

lata z dolnym punktem zwrotnym w Q3-1998. Z kolei w przypadku modelu 

strukturalnego od Q2-1997 zidentyfikowano bardzo długą fazę spadkową, 

trwającą aż do początku 2001 roku. W przebiegu komponentów cyklicznych 

otrzymanych na podstawie filtrów HP i CHF zidentyfikowano również bardzo 

długą fazę spadkową trwającą od drugiej połowy 1999 r. do połowy 2003 r. W 

tym okresie dla filtra BK zidentyfikowano dodatkowe wahania wokół lekko 

spadkowej tendencji. Opisywana tutaj faza spadkowa konsumpcji wyprzedza 

fazę spadkową PKB opisaną w pkt 3.2.1.1, która rozpoczęła się na początku 2000 

r. (Q1-2000). 

Od połowy 2003 r. mamy do czynienia z tzw. ożywieniem przedakcesyjnym, 

które również ujawniło się w przebiegu konsumpcji prywatnej (z wyjątkiem 

modelu ST, gdzie ożywienie rozpoczęło się już w 2001 r.) i trwa do połowy 

2004 r. (Q2-2004, czyli tzw. boom akcesyjny). W przypadku PKB ożywienie 

przedakcesyjne rozpoczęło się już pod koniec 2002 r. (Q3-2004 lub Q4-2002). 
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Następny punkt zwrotny w przebiegu konsumpcji prywatnej wystąpił po 5 

kwartałach w Q3-2005 (przy czym dla filtra HP kwartał wcześniej). Co jest 

bardzo ważne te punkty zwrotne są wspólne dla wszystkich postaci komponentu 

cyklicznego. Od tego momentu obserwujemy ożywienie trwające do końca 

próby, z wyjątkiem modelu ST, gdzie zidentyfikowano górny punkt zwrotny na 

początku 2007 roku (Q2-2007). 

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane punkty zwrotne możemy oszacować średnią 

długość cyklu dla poszczególnych metod filtracji. Średnio faza spadkowa trwała 

od ok. 5 kwartałów dla filtra BK do ok. 10 kwartałów dla pozostałych metod. 

Faza wzrostowa trwała średnio ok. 4 kwartały, z wyjątkiem modelu 

strukturalnego (ok. 9,5 kwartałów). Średnia długość cyklu dla filtra BK to ponad 

8 kwartałów, a w przypadku filtrów CHF i HP 8-9 kwartałów jeżeli dystans 

zmierzymy między dolnymi punktami zwrotnymi, ale już 18-19 kwartałów 

pomiędzy górnymi punktami zwrotnymi. Dla modelu ST długość cyklu to 17-

19,5 kwartałów. Można więc wnioskować, że konsumpcja prywatna 

charakteryzuje się krótkimi cyklami dwuletnimi oraz dłuższymi cyklami 5-6 

letnimi. Należy pamiętać, że dysponujemy bardzo krótkimi szeregami 

czasowymi i wyniki te należy uogólniać z dużą ostrożnością. 

 

3.2.2.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

wykomponowanego z realnej konsumpcji prywatnej na podstawie czterech 

różnych metod są bardzo zróżnicowane lub trudne do interpretacji ekonomicznej. 

Oznacza to, że z jednej strony siła synchronizacji jest niska lub – jeżeli jest na 

umiarkowanym poziomie – to związek jest ujemny. Podstawowe miary 

synchronizacji przedstawiono w Tabeli 3.2, a przebieg poszczególnych postaci 

komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz wybranych krajów na Rysunkach 

Z1.2. 

W przypadku większości postaci komponentu cyklicznego (tj. BK, CHF i HP) 

oraz dla poszczególnych par krajów współczynnik koherencji nie przekracza 

wartości 0,3, a przesunięcie fazowe świadczy o opóźnieniu wzglądem cyklu 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 46 

polskiego. Wyjątkiem jest komponent cykliczny otrzymany na podstawie modelu 

strukturalnego (ST), gdzie współczynnik koherencji nawet sięgnął poziomu 0,57 

dla Irlandii, ale tutaj zanotowano wyprzedzenie względem cyklu polskiego. 

Prawie dla wszystkich par komponentów cyklicznych współczynniki korelacji 

jednoczesnej oraz korelacji krzyżowych są ujemne co świadczy, że wahania 

konsumpcji prywatnej w Polsce zachowują się antycyklicznie względem wahań 

konsumpcji analizowanych krajów strefy euro. W kilku przypadkach otrzymano 

pozytywne współczynniki korelacji krzyżowych przy opóźnieniu o 4 kwartały. 

Dotyczy to w szczególności Włoch i Portugalii przy zastosowaniu filtrów CHF i 

HP, jest to również widoczne na Rysunkach Z1.2-B i Z1.2-C. Bardzo słabą 

synchronizację wahań cyklicznych ze strefą euro zidentyfikowano również dla 

wszystkich nowych krajów członkowskich (Levasseur, 2008). 

 
Tabela 3.2. Podstawowe miary synchronizacji cyklu konsumpcji 
prywatnej 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 
strefa euro 0,16 -4,30 -0,19 -0,21 1 0,44 

DE 0,16 1,08 -0,15 -0,28 -2 0,44 
FR 0,20 -4,92 -0,26 -0,45 2 0,44 
IT 0,04 -3,13 0,11 0,30 -4 0,56 
ES 0,19 -3,61 -0,04 -0,39 4 0,40 
IE 0,27 -4,86 -0,25 -0,36 1 0,42 
PT 0,20 -2,48 0,14 -0,48 4 0,48 

filtr CHF 
strefa euro 0,24 -2,98 -0,06 0,34 -4 0,56 

DE 0,14 -0,80 -0,20 -0,20 0 0,42 
FR 0,25 -4,92 -0,34 -0,46 2 0,37 
IT 0,20 -1,17 0,37 0,63 -4 0,73 
ES 0,05 -2,48 0,04 0,34 -4 0,52 
IE 0,19 -4,39 -0,13 0,33 -4 0,46 
PT 0,14 -2,08 0,19 0,52 -4 0,52 

filtr HP 
strefa euro 0,18 -1,28 -0,06 0,30 -4 0,56 

DE 0,17 -1,13 -0,08 0,21 -4 0,46 
FR 0,20 -5,20 -0,36 -0,39 2 0,27 
IT 0,18 -0,77 0,35 0,64 -4 0,75 
ES 0,17 -1,55 -0,15 0,21 -4 0,46 
IE 0,15 -4,36 -0,10 0,28 -4 0,48 
PT 0,18 -3,34 0,07 0,48 -4 0,48 

model ST 
strefa euro 0,46 5,10 -0,48 -0,49 -1 0,58 

DE 0,17 2,60 0,17 -0,36 -4 0,62 
FR 0,22 2,74 -0,33 -0,33 0 0,46 
IT 0,47 5,76 -0,62 -0,62 0 0,58 
ES 0,49 5,64 -0,61 -0,61 0 0,40 
IE 0,57 5,25 -0,54 -0,54 0 0,37 
PT 0,48 6,18 -0,69 -0,69 0 0,48 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 
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Odmienny przebieg komponentów cyklicznych otrzymanych z filtra BK i CHF 

jest  szczególnie widoczny dla okresu 1997-1998, kiedy w większości krajów 

europejskich mieliśmy załamanie konsumpcji, a w Polsce wręcz przeciwnie, 

konsumpcja osiągała górne punkty zwrotne. Wynika to z faktu, że konsumpcja w 

Polsce determinowana była raczej przez czynniki o charakterze wewnętrznym, 

które nie miały miejsca w krajach strefy euro. 

Musimy pamiętać, że w analizowanym okresie w Polsce mieliśmy do czynienia z 

wieloma zmianami o charakterze instytucjonalnym i społecznym, które w sposób 

istotny wpływały na wahania konsumpcji prywatnej (np. zmiany w PIT, zmiany 

VAT, dynamiczny rozwój rynku kredytowego, czy też zmiany struktury 

konsumpcji). 

Nie należy więc mówić o antycykliczności polskiej konsumpcji a raczej o 

wewnętrznym charakterze czynników warunkujących konsumpcję. Co jest 

również zaskakujące, w przypadku niektórych gospodarek europejskich 

amplituda wahań konsumpcji była większa niż w Polsce (np. Irlandia). 

Podobnie jak w poprzednich podrozdziałach, pary komponentów cyklicznych 

oszacowane na podstawie modelu strukturalnego (ST) charakteryzują się dużym 

niedopasowaniem na początku próby (Rysunek Z1.2-D).  

Analiza wzajemnego położenia punktów zwrotnych ukazuje niejednoznaczny 

obraz synchronizacji wahań cyklicznych konsumpcji w Polsce i w strefie euro. W 

przypadku filtra BK średnio uzyskujemy wyprzedzanie punktów zwrotnych 

przez analizowane kraje strefy euro. Jednak trudno jest określić czy to jest 

rzeczywisty mechanizm powiązania cykli koniunkturalnych czy też wynik 

przypadkowy związany z dużo większą liczbą punktów zwrotnych dla polskiego 

cyklu (dodatkowe 2, 3 cykle). W przypadku pozostałych postaci komponentów 

cyklicznych punkty zwrotne w przebiegu polskiej konsumpcji prywatnej są 

odwzorowane średnio z opóźnieniem (z wyjątkiem Włoch). 

W celu ilustracji zmian siły zbieżności wahań obliczono rekursywnie 

współczynniki korelacji jednoczesnej z ruchomą próbą (Rysunek Z1.2-E). Z 

analizy przebiegu współczynników korelacji z rozszerzającą się w czasie próbą 

wynika, że w większości przypadków mieliśmy do czynienia z rosnącą, ale 

ujemną korelacją, co oznacza, że antycykliczność ulegała osłabianiu i wynika 

głównie z początkowego okresu próby (niebieska linia). Zmiana charakteru 
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związku pomiędzy cyklem konsumpcji w Polsce i analizowanymi krajami jest 

zilustrowana przebiegiem w czasie współczynników korelacji z ruchomym 

oknem (linia czerwona). W drugiej połowie analizowanego okresu 

współczynniki korelacji są dodatnie, np. dla strefy euro, czy Niemiec dla filtra 

CHF i HP sięgają one nawet ok. +0,5 podczas gdy na początku próby są one 

ujemne. Podobne wnioski można wyciągnąć dla większości pozostałych 

gospodarek. 

Analiza wariancji dynamicznego czynnika wspólnego również potwierdza 

wnioski wyciągnięte powyżej. Potencjalny wkład polskiego czynnika wspólnego 

do ogólnego czynnika, mierzony relacją wariancji, jest w większości przypadków 

niewielki, z wyjątkiem modelu strukturalnego (ST) (Tabela Z2.4). Jednak tutaj, 

podobnie jak wyżej, związek jest antycykliczny. 

Podsumowując można stwierdzić, że wahania cykliczne polskiej konsumpcji w 

analizowanym okresie nie są zsynchronizowane z wahaniami konsumpcji w 

strefie euro. Ta konkluzja jest w zgodzie z przedstawionym wyżej porównaniem 

struktury konsumpcji (Rysunek 2.3), z którego wynika, że w Polsce znacznie 

odbiega ona od obserwowanej w dużych gospodarkach strefy euro. Jednak 

można zauważyć, że stopień zbieżności ulega stopniowemu zwiększaniu w 

czasie. 

 

3.2.3. Nakłady brutto na środki trwałe 

 

Szereg czasowy nakładów brutto na środki trwałe jest wyrażony w cenach 

stałych w postaci jednopodstawowego indeksu dynamiki o podstawie równej 

średniej z 2000 r. (GFCF_i2000). 
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3.2.3.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

W wyniku przeprowadzonej filtracji źródłowych szeregów czasowych dla 

nakładów brutto na środki trwałe otrzymano cztery komponenty cykliczne o 

bardzo podobnym przebiegu w czasie, czego ilustracją jest Rysunek 3.5. W 

analizowanym okresie wydatki inwestycyjne podlegały silnym wahaniom 

cyklicznym wokół długookresowego trendu. Wahania te są znacznie większe od 

wahań zidentyfikowanych w przebiegu PKB. O ile w przypadku PKB amplituda 

wahań wynosiła +/- 2,5 pp. średniego poziomu z 2000 r. to dla inwestycji była 

kilkukrotnie większa (+/- 12 pp.). 

W zależności od zastosowanej metody filtracji zidentyfikowano różną ilość 

punktów zwrotnych, przy czym część z nich jest wspólna dla wszystkich 

analizowanych szeregów (Tabela Z2.5). Najwięcej punktów zwrotnych (5) 

zidentyfikowano dla filtra CHF, w przypadku zastosowania filtra BK 

zidentyfikowano 3 punkty zwrotne, a dla modelu strukturalnego i filtra HP 2 

punkty zwrotne. Zbliżony (+/- 1-2 kwartały) górny punkt zwrotny wystąpił dla 

wszystkich postaci w 2000 r., a zbliżony dolny punkt zwrotny (+/- 1-2 kwartały) 

w 2005 r. Podobne punkty zwrotne wystąpiły również w przebiegu cyklu PKB. 

W przypadku filtra CHF i BK wystąpił również podobny dolny punkt zwrotny 

pod koniec 1995 r. W przypadku filtra CHF istotne okazało się lekkie 

przyspieszenie przed akcesyjne (od Q2-2003 do Q2-2004), które nie zostało 

zidentyfikowane dla pozostałych postaci, aczkolwiek jest ono widoczne dla 

pozostałych postaci (Rysunki Z1.3). 

Z uwagi na fakt, że w przebiegu komponentów cyklicznych inwestycji wystąpiło 

niewiele punktów zwrotnych nie można oszacować dokładnie średnich długości 

faz i całego cyklu. Z wyjątkiem postaci z filtra CHF długość fazy spadkowej była 

podobna i wyniosła ok. 19-22 kwartały (czyli ok. 5-5,5 lat). Dla filtra CHF faza 

spadkowa wyniosła średnio ok. 7,5 kwartałów. Zmierzenie długości fazy 

wzrostowej możliwe było jedynie dla filtra CHF i BK, w przypadku tego 

pierwszego trwała ona 12 kwartałów, a dla drugiego 19 kwartałów. Łączna 

długość cyklu dla tych postaci filtracji wynosi odpowiednio 37 kwartałów lub 

15-19 kwartałów. W przypadku pozostałych postaci filtracji można zmierzyć 

jedynie długość fazy wzrostowej od początku próby do górnego punktu 
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zwrotnego w 2000 r., jest to ponad 20 kwartałów, co w konsekwencji daje cykl o 

długości ponad 40 kwartałów (10-11 lat). Cykl koniunkturalny inwestycji jest 

znacznie dłuższy od ogólnego cyklu gospodarczego zidentyfikowanego na 

podstawie PKB. 

 
Rysunek 3.5. Komponent cykliczny nakładów brutto na środki 
trwałe w Polsce 
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3.2.3.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

wykomponowanego z realnych inwestycji na podstawie czterech różnych metod 

są nieznacznie zróżnicowane w ramach zastosowanych metod i dla 

poszczególnych krajów. Podstawowe miary synchronizacji przedstawiono w 

Tabeli 3.3, a przebieg poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle 

strefy euro oraz wybranych krajów strefy euro na Rysunkach Z1.3. 

Analiza podstawowych miar synchronizacji dla kilku krajów dla wszystkich 

postaci filtracji generalnie ukazuje relatywnie silną lub umiarkowaną zależność 
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polskiego cyklu inwestycyjnego z cyklem inwestycyjnym w krajach strefy euro. 

Analiza wykresów pozwala jednak stwierdzić, że amplituda wahań w Polsce jest 

znacznie wyższa niż w pozostałych  krajach. W przypadku filtra BK najwyższy 

współczynnik koherencji otrzymano dla Niemiec i strefy euro (odpowiednio 0,44 

i 0,37), a najniższy dla Hiszpanii (0,21). Współczynnik korelacji jednoczesnej 

waha się od 0,01 dla Włoch do ok. 0,75 dla Niemiec i 0,67 dla strefy euro jako 

całości. Co jest istotne cykl koniunkturalny w strefie euro, jak i w 

poszczególnych krajach jest opóźniony względem wahań w Polsce, na co 

wskazuje wartość przesunięcia fazowego, jak i analiza korelacji krzyżowych. 

 
Tabela 3.3. Podstawowe miary synchronizacji cyklu nakładów 
brutto na środki trwałe 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,37 -0,33 0,67 0,78 -3 0,67 
DE 0,44 0,07 0,75 0,79 -2 0,67 
FR 0,23 -2,17 0,38 0,62 -4 0,60 
IT 0,28 -2,33 0,01 -0,51 4 0,44 
ES 0,21 -1,66 0,44 0,52 -2 0,69 
IE 0,36 1,77 0,45 0,61 2 0,65 
PT 0,29 -1,62 0,56 0,86 -4 0,75 

filtr CHF 

strefa euro 0,46 -0,82 0,72 0,80 -2 0,79 
DE 0,42 -0,52 0,75 0,79 -1 0,79 
FR 0,32 -1,75 0,50 0,74 -4 0,73 
IT 0,24 -2,83 -0,09 -0,58 4 0,50 
ES 0,34 -1,33 0,67 0,77 -2 0,83 
IE 0,45 1,92 0,48 0,73 2 0,77 
PT 0,29 -1,62 0,66 0,76 -3 0,85 

filtr HP 

strefa euro 0,44 -0,40 0,72 0,76 -2 0,79 
DE 0,47 0,12 0,78 0,79 -1 0,79 
FR 0,24 -1,41 0,44 0,63 -3 0,69 
IT 0,47 -1,96 0,24 -0,55 4 0,50 
ES 0,19 0,68 0,48 0,53 -2 0,73 
IE 0,48 2,57 0,33 0,66 3 0,71 
PT 0,26 -1,15 0,61 0,69 -3 0,79 

model ST 

strefa euro 0,49 -3,73 -0,01 0,50 -4 0,69 
DE 0,42 -2,00 0,45 0,66 -3 0,73 
FR 0,51 -3,40 -0,20 -0,38 4 0,52 
IT 0,37 1,68 0,26 0,26 0 0,60 
ES 0,54 -5,13 -0,32 -0,36 4 0,67 
IE 0,32 -2,88 0,06 0,27 -3 0,60 
PT 0,48 -5,28 -0,39 -0,39 0 0,50 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 
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Podobną siłę synchronizacji cyklu inwestycyjnego z krajami strefy euro 

zidentyfikowano dla komponentów cyklicznych otrzymanych na podstawie filtra 

CHF (Rysunek Z1.3-B). Maksymalny współczynnik koherencji uzyskano dla 

całej strefy euro, Irlandii i Niemiec (0,42-0,46). Dla Niemiec i strefy euro 

uzyskano również najwyższe współczynniki korelacji jednoczesnej (0,72 i 0,75). 

Współczynniki korelacji krzyżowej były wyższe od 0,7 (a nawet sięgały 0,8) dla 

wszystkich krajów oprócz Włoch. Podobnie jak w przypadku zastosowania filtra 

BK i tutaj cykl koniunkturalny w strefie euro, jak i w poszczególnych krajach jest 

opóźniony względem wahań w Polsce ( z wyjątkiem Irlandii i Włoch, gdzie 

maksymalny współczynnik korelacji otrzymano dla wyprzedzenia), na co 

wskazuje wartość przesunięcia fazowego, jak i analiza korelacji krzyżowych (z 

wyjątkiem Irlandii).  

W przypadku zastosowania filtra HP również potwierdzono umiarkowanie silną 

synchronizację polskiego cyklu inwestycyjnego ze strefą euro (Rysunek Z1.3-C). 

Tutaj również najwyższe współczynniki koherencji i korelacji jednoczesnej 

uzyskano dla Niemiec i całej strefy euro. Zdecydowanie gorsze i 

niejednoznaczne wyniki uzyskano dla komponentu cyklicznego otrzymanego na 

podstawie modelu strukturalnego. Tutaj współczynniki koherencji sięgają nawet 

0,54, ale współczynniki korelacji są albo niskie albo o ujemnej wartości.  

Z analizy przebiegu rekursywnych współczynników korelacji w czasie (Rysunek 

Z1.3-E) wynika, że siła związku analizowanych komponentów cyklicznych 

między Polską i krajami strefy euro ulegała pewnym wahaniom (w pewnych 

okresach obserwowano nawet dywergencję). Jest istotne, że w większości 

przypadków współczynniki korelacji ulegają zwiększaniu; dotyczy to w 

szczególności Niemiec i strefy euro. Jednak w przypadku Irlandii obserwujemy 

od początku okresu badania malejącą siłę zbieżności. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w rozpatrywanych 

krajach (Tabela Z2.6) dla poszczególnych postaci filtracji potwierdza 

stosunkowo silne podobieństwo cykli dla filtra BK, CHF i HP. W tym przypadku 

relacja wariancji polskiego komponentu cyklicznego jest większa od 0,55 i jest 

większa niż dla Włoch, Irlandii i Portugalii, co świadczy o tym, że Polski cykl 

inwestycyjny jest bliższy cyklowi strefy euro niż w tych krajach. 
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Podsumowując, wahania cykliczne inwestycji są silnie zsynchronizowane z 

wahaniami w strefie euro. Co jest istotne stopień synchronizacji jest większy niż 

miało to miejsce przy analizie PKB. Silną synchronizację wykazano dla Niemiec 

oraz strefy euro jako całości. Co jest również istotne siła tej synchronizacji 

zależy od zastosowanej metody wykomponowania czynnika cyklicznego, lepsze 

wyniki uzyskano dla filtrów pasmowo-przepustowych (BK i CHF), ale różnice 

nie są bardzo duże. Ważną konkluzją jest również to, że dla dużych gospodarek 

siła zbieżności ulega poprawie. 

Duże podobieństwo cyklu inwestycyjnego w Polsce z cyklem inwestycyjnym w 

strefie euro jest bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnej wspólnej polityki 

monetarnej w przyszłości. Musimy pamiętać, że to właśnie inwestycje są główną 

przyczyną (składową) wahań ogólnego poziomu popytu, a co za tym idzie 

również produkcji. Symetryczność szoków w tym aspekcie gwarantuje, że 

ewentualne rozbieżności obserwowane na poziomie globalnego popytu nie będą 

aż tak duże, gdyż zmienność pozostałych składowych nie jest aż tak wielka (w 

szczególności konsumpcji). Silna lub umiarkowanie silna synchronizacja wahań 

inwestycji została potwierdzona również w innych badaniach dla całej grup 

nowych krajów członkowskich w UE (m.in. Levasseur, 2008). 

 

3.2.4. Indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego 

 

Produkcja sprzedana przemysłu przetwórczego jest wyrażona w cenach stałych w 

postaci jednopodstawowego indeksu dynamiki o podstawie równej średniej z 

2000 r. (IP_i2000). 

 

3.2.4.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

W wyniku przeprowadzonej filtracji źródłowych szeregów czasowych dla 

indeksu produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego otrzymano komponenty 

cykliczne PKB o przybliżonym przebiegu w czasie (Rysunek 3.6) z wyjątkiem 
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modelu strukturalnego, dla którego amplituda wahań była mniejsza. Przebieg 

komponentów cyklicznych otrzymanych na podstawie filtrów BK i CHF jest 

bardziej gładki niż dla filtra HP i modelu strukturalnego, gdzie nie udało się 

wyeliminować całkowicie zakłóceń krótkookresowych. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że produkcja przemysłowa, podobnie jak 

PKB podlegała silnym wahaniom cyklicznym wokół długookresowego trendu. 

 

 
Rysunek 3.6. Komponent cykliczny produkcji sprzedanej 
przemysłu przetwórczego w Polsce 
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Często w analizach koniunkturalnych produkcja przemysłowa wykorzystywana 

jest jako zmienna referencyjna ogólnego cyklu w gospodarce. Zaletą 

wykorzystania indeksu produkcji przemysłowej w tym aspekcie jest to, że jest on 

obserwowany z częstotliwością miesięczną, mamy dłuższe szeregi, rzadziej 

podlegające rewizjom metodologicznym. Ważne jest także, iż jego konstrukcja 

jest w dużo mniejszym stopniu zależna od umownych i upraszczających zasad 

metodologicznych jakie zawarto w ESA95 (np. traktowanie podatków 

pośrednich i dotacji, FISIM, doszacowywanie brakujących informacji, szarej 

strefy, itd.) Warto podkreślić, że w większości gospodarek rynkowych przemysł 
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w największym stopniu jest odpowiedzialny za wahania koniunkturalne. Dotyczy 

to również Polski (por. Adamowicz i in., 2006). Analiza tego indeksu rodzi też 

pewne problemy, choćby fakt większego znaczenia wahań przypadkowych z 

uwagi na częstotliwość miesięczną. 

W przebiegu wszystkich analizowanych postaci komponentu cyklicznego 

indeksu produkcji zidentyfikowano podobne punkty zwrotne (Tabela Z2.7), w 

większości przypadków różnice w występowaniu punktów zwrotnych wynosiły 

+/- 1-2 miesiące. W przypadku zastosowania filtra BK i CHF zidentyfikowano 8 

punktów zwrotnych, dla filtra HP 7, a dla modelu strukturalnego 6 punktów 

zwrotnych. Różnice dotyczą początku i końca próby. Dla postaci BK i CHF 

zidentyfikowano dolny punkt zwrotny w okresie 1995-1996 (odpowiednio w 

M9-1996 i M8-1995), które nie występują w pozostałych postaciach filtracji. Dla 

komponentu cyklicznego z modelu ST nie zidentyfikowano na końcu próby 

górnego punktu zwrotnego, który występuje w pozostałych postaciach filtracji. 

W latach 1997-2005 zidentyfikowane punkty zwrotne są zbliżone. Generalnie 

zaobserwowano fazę wzrostową do przełomu lat 1997/1998, potem produkcja 

przemysłowa zwolniła tempo wzrostu, faza spadkowa trwała do przełomu 

1998/1999. Od tego momentu produkcja przemysłowa przyspieszała, faza 

wzrostowa trwała do I połowy 2000 r. następnie mieliśmy do czynienia ze 

stosunkowo długą fazą spadkową, do początku 2003 r. Od tego momentu 

mieliśmy do czynienia z boomem akcesyjnym, z górnym punktem zwrotnym w 

M4-2004. Od drugiego kwartału 2005 r. ponownie mamy do czynienia z 

ożywieniem w produkcji przemysłowej. Wahania cykliczne produkcji 

przemysłowej są podobne do cyklu zidentyfikowanego w PKB, dla okresu 2000-

2005. 

W ujęciu przeciętnym charakterystyki cyklu są bardzo podobne dla wszystkich 4 

postaci komponentu cyklicznego. W zależności od postaci filtracji faza spadkowa 

trwała ok. 18,33-20 miesięcy, a faza wzrostowa 13-21 miesięcy. Średnia długość 

cyklu to ok. 34-38 miesięcy w zależności od postaci komponentu cyklicznego i 

tego, czy mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi punktami 

zwrotnymi. Zidentyfikowany cykl trwał w ujęciu średnim ok. 3 lata, przy czym 

fazy wzrostowe są dłuższe, trwają zdecydowanie ponad 1,5 roku, a fazy 

spadkowe są krótsze o 3-4 miesiące. 
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3.2.4.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

zidentyfikowanego w przebiegu produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego 

są nieznacznie zróżnicowane pod wzglądem zastosowanej metody filtracji, 

większe zróżnicowanie jest widoczne dla różnych gospodarek. Podstawowe 

miary synchronizacji przedstawiono w Tabeli 3.4, a przebieg poszczególnych 

postaci komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz wybranych krajów na 

Rysunkach Z1.4. 

 
Tabela 3.4: Podstawowe miary synchronizacji cyklu indeksu 
produkcji sprzedanej przemysłu 

 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,52 -1,89 0,67 0,75 -2 0,81 
DE 0,46 -2,31 0,60 0,72 -3 0,72 
FR 0,42 -3,01 0,54 0,67 -3 0,71 
IT 0,48 -0,76 0,67 0,69 -1 0,81 
ES 0,45 -0,32 0,66 0,67 -1 0,87 
IE 0,14 -1,07 0,36 0,36 0 0,55 
PT 0,03 -7,03 0,07 0,14 -4 0,51 

filtr CHF 

strefa euro 0,50 -1,84 0,65 0,74 -4 0,77 
DE 0,45 -2,20 0,60 0,73 -4 0,72 
FR 0,41 -2,66 0,55 0,70 -4 0,73 
IT 0,51 -0,72 0,70 0,71 -1 0,79 
ES 0,52 -0,26 0,71 0,72 -1 0,79 
IE 0,05 -8,43 0,06 0,14 -4 0,44 
PT 0,05 -2,65 0,19 0,22 -4 0,49 

filtr HP 

strefa euro 0,41 -2,30 0,55 0,66 -4 0,78 
DE 0,43 -2,29 0,57 0,69 -4 0,76 
FR 0,25 -3,50 0,37 0,52 -4 0,69 
IT 0,36 -1,32 0,55 0,57 -2 0,75 
ES 0,35 -0,77 0,56 0,58 -2 0,73 
IE 0,04 -3,78 0,16 0,16 -1 0,54 
PT 0,13 -1,27 0,34 0,35 -2 0,53 

model ST 

strefa euro 0,48 -1,70 0,59 0,59 0 0,81 
DE 0,14 -1,13 0,35 0,35 0 0,63 
FR 0,17 -2,48 0,29 0,30 -1 0,60 
IT 0,37 -0,18 0,50 0,50 0 0,76 
ES 0,29 -0,72 0,47 0,47 -1 0,79 
IE 0,24 1,41 0,40 0,40 1 0,62 
PT 0,20 -0,51 0,42 0,42 0 0,58 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 
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Relatywnie najsilniejszy związek cyklu polskiego z cyklem w strefie euro 

uzyskano dla komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie filtra BK i 

filtra CHF. W przypadku zastosowania filtra BK bardzo niski współczynnik 

koherencji otrzymano dla Irlandii i Portugalii, dla pozostałych gospodarek 

mieścił się on w przedziale 0,42-0,52, najwyższy był dla strefy euro. Analiza 

korelacji jednoczesnej i korelacji krzyżowej potwierdziła te wyniki, z wyjątkiem 

Irlandii i Portugalii współczynniki korelacji były stosunkowo wysokie 0,54-0,67 

(dla Włoch i strefy euro). W przypadku korelacji krzyżowych współczynnik 

korelacji krzyżowej sięgnął nawet poziomu ok. 0,72-0,75 dla Niemiec i strefy 

euro (przy opóźnieniu o 2-3 miesiące). Podobnie jak dla PKB wartości 

przesunięcia fazowego i wyniki analizy korelacji krzyżowych świadczą o 

opóźnieniu względem cyklu polskiego. Wartość współczynników konkordancji 

jest również wysoka i świadczy o silnym związku wahań koniunkturalnych (z 

wyjątkiem Irlandii i Portugalii). 

Analiza komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie filtra CHF ukazuje 

podobne wyniki, relatywnie silny związek ujawniono dla wszystkich krajów z 

wyjątkiem Irlandii i Portugalii. Dla najlepszych krajów i strefy euro koherencja 

waha się od 0,41 do 0,52, a współczynniki korelacji od 0,55 do 0,71 (dla Włoch i 

Hiszpanii). Wartości przesunięcia fazowego i wyniki analizy korelacji 

krzyżowych świadczą również o opóźnieniu wzglądem cyklu polskiego. 

W przypadku dwóch pozostałych metod filtracji (HP i ST) stopień synchronizacji 

jest znacznie słabszy, dla komponentów cyklicznych otrzymanych na podstawie 

filtra HP jedynie dla Niemiec i całej strefy euro uzyskano współczynniki 

koherencji wyższe od 0,3 (odpowiednio 0,43 i 0,41), w przypadku modelu ST 

jedynie dla całej strefy euro i Włoch współczynniki koherencji przekroczył 

wartość 0,3 (odpowiednio j 0,48 i 0,37). Analogiczne wnioski płyną z analizy 

korelacji jednoczesnych i krzyżowych. 

Analiza Rysunków Z.1.4 pokazuje również, że amplituda wahań cyklicznych 

polskiej produkcji przemysłowej jest znacznie większa niż w strefie euro i 

analizowanych krajach, szczególnie od 2002 r. kiedy cykl w strefie euro uległ 

spłaszczeniu (szczególnie dla filtra BK). 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.7) potwierdza wyciągnięty powyżej wniosek, że w ujęciu średnim 
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punkty zwrotne w komponencie cyklicznym w przemyśle przetwórczym 

występują przed punktami zwrotnymi dla cyklu całej strefy euro, jak i 

analizowanych jej gospodarek (z wyjątkiem Hiszpanii). Średnio polski cykl 

przemysłowy wyprzedza cykl w strefie euro o ok. 2-5 miesięcy. W przypadku 

Niemiec i całej strefy euro największe różnice w występowaniu punktów 

zwrotnych uzyskano dla początku próby oraz dla cyklu z lat 2000-2002 

(opóźnienie o ok. 6-8 miesięcy). Dla pozostałych punktów zwrotnych różnice 

wynosiły +/-1-3 miesiące. 

Z analizy przebiegu współczynników korelacji w czasie wynika (Rysunek Z1.4-

E), że siła związku komponentów cyklicznych między Polską i krajami strefy 

euro ulegała istotnym wahaniom. Współczynniki korelacji ulegają zmniejszeniu, 

dotyczy to w szczególności komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie 

filtra BK i dużych gospodarek. Przykładowo dla postaci BK, korelacja (dla 6-

letniego okna) cyklu polskiego ze strefą euro w okresie 2001-2002 wynosiła 

nawet 0,8, podczas gdy w okresie 2004-2007 ok. 0,65. Jest to prawdopodobnie 

związane ze znacznym spłaszczeniem wahań w strefie euro po 2002 r., podczas 

gdy w Polsce amplituda wahań wręcz się zwiększyła.
8
 W przypadku niektórych 

krajów zarysowuje się ponownie pewna tendencja wzrostowa współczynników 

korelacji, jednak są one nadal niższe niż w latach 2001-2002. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w rozpatrywanych 

krajach (Tabela Z2.8) dla poszczególnych postaci filtracji potwierdza 

stosunkowo silne podobieństwo cykli dla filtra BK i CHF. W tym przypadku 

relacja wariancji polskiego komponentu cyklicznego jest większa od 0,5 i jest 

większa niż dla Hiszpanii i Portugalii. 

Konkludując, wahania cykliczne produkcji sprzedanej w przemyśle 

przetwórczym są silnie skorelowane z wahaniami w strefie euro, jak i w 

analizowanych krajach. Co jest istotne stopień synchronizacji jest większy niż 

miało to miejsce przy analizie PKB, jest porównywalny do stopnia 

synchronizacji zanotowanego dla inwestycji. Silną synchronizację wykazano dla 

                                                                                                                                    

8 Spłaszczenie wahań cyklicznych obserwuje się w zasadzie od lat 70-tych. Wśród głównych przyczyn wymienia się 

skuteczniejszą politykę makroekonomiczną, ukierunkowaną na stabilizację wahań koniunkturalnych, w tym politykę 

stabilizacji inflacji na niskim poziomie, oraz istotną poprawę w procesie zarządzania zapasami  (por. np. Daisgaard i inni, 

2001). Komisja Europejska (2008), na podstawie wyników estymacji panelu 20 krajów OECD, stwierdziła, że czynniki, które 

mają wpływ na zmniejszenie wahań to m.in.: poprawa polityki monetarnej, działanie automatycznych stabilizatorów 

polityki budżetowej (stwierdzono nieliniowy związek, udział wydatków sektora finansów publicznych w PKB niższy od 50 % 

zmniejsza zmienność PKB, powyżej tego progu zwiększa ją), przynależność do strefy euro. Podobne przyczyny 

obserwowanego spłaszczania wahań cyklicznych wymienia Gayer (2007). 
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Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Francji oraz strefy euro jako całości. Co jest 

również istotne siła tej synchronizacji zależy od zastosowanej metody 

wykomponowania czynnika cyklicznego, lepsze wyniki uzyskano dla filtrów 

pasmowo-przepustowych (BK i CHF). Podobnie jak w przypadku innych 

analizowanych zmiennych cykl w Polsce wyprzedza wahania cykliczne w strefie 

euro o średnio 1-3 miesiące. 

 

3.2.5. Deflator PKB 

 

Deflator produktu krajowego brutto wyrażony jest w postaci jednopodstawowego 

indeksu dynamiki o podstawie równej średniej z 2000 r. (PGDP_i2000). 

 

3.2.5.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

W wyniku dekompozycji szeregu źródłowego z wykorzystaniem wybranych 

filtrów otrzymano cztery komponenty cykliczne deflatora PKB, które ilustruje 

Rysunek 3.7. W analizowanym okresie deflator PKB podlegał silnym wahaniom 

cyklicznym. Amplituda wahań dla cyklu zidentyfikowanego z wykorzystaniem 

modelu strukturalnego była w analizowanym okresie wyraźnie mniejsza niż dla 

pozostałych cykli. Przy czym amplituda wahań pozostałych cykli zmniejszała się 

wraz z upływem czasu. 

Najwięcej punktów zwrotnych dla analizowanych postaci komponentu 

cyklicznego deflatora PKB zidentyfikowano przy dekompozycji filtrem BK (7 

punktów, Rysunek Z1.5-A). Szereg dekomponowany filtrem CHF miał 6 puntów 

zwrotnych, natomiast szeregi otrzymane po zastosowaniu filtra HP i modelu 

strukturalnego miały po 5 punktów zwrotnych.  Wspólne dla wszystkich czterech 

cykli punkty zwrotne to III kw. 2000 r. i III kw. 2003 r. Najwięcej wspólnych 

punktów zwrotnych miały cykle BK i CHF (po 5), cykle HP i ST (po 4) oraz 

cykle HP i BK (też po cztery wspólne punkty zwrotne). Po dacie rozszerzenia UE 
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wszystkie cykle miały po dwa punkty zwrotne, przy czym były one przesunięte o 

ok. 1 kwartał względem siebie w zależności od metody dekompozycji. 

W ujęciu przeciętnym w zależności od postaci komponentu cyklicznego faza 

spadkowa trwała ok. 7-9 kwartałów, a faza wzrostowa 7-12 kwartałów. Średnia 

długość cyklu to ok. 12-20 kwartałów (3-4 lata) w zależności od postaci 

komponentu cyklicznego i tego, czy mierzymy tą długość między górnymi czy 

dolnymi punktami zwrotnymi. Najdłuższy cykl trwający ponad 20 kwartałów 

zidentyfikowano dla postaci HP w przypadku pomiaru między dolnymi punktami 

zwrotnymi. Przeciętna długość cykli jest największa dla dekompozycji metodami 

HP i ST. 

Rysunek 3.7. Komponent cykliczny deflatora PKB w Polsce 
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Należy zaznaczyć, że wszystkie metody zidentyfikowały fazę spadku deflatora 

PKB po kryzysie rosyjskim oraz fazę wzrostową bezpośrednio przed akcesją. 
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3.2.5.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Podstawowe miary synchronizacji cyklu wykomponowanego z deflatora PKB na 

podstawie czterech różnych metod przedstawiono w Tabeli 3.5, a przebieg 

poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz 

wybranych krajów strefy euro na Rysunkach Z1.5. 

Wysokie współczynniki koherencji oraz korelacji krzyżowych dla modelu 

strukturalnego mogłyby wskazywać na silną synchronizację cyklu polskiego z 

cyklami wybranych państw UE. Problemem są jednak ujemne znaki przy 

współczynnikach korelacji (poza Hiszpanią, Irlandią i Portugalią). Co więcej, nie 

można jednoznacznie stwierdzić, które kraje mają cykle 

wyprzedzające/opóźnione lub będące w fazie z cyklem Polski. O ile wartości 

przesunięcia fazowego wskazują na silne (poza Portugalią i Irlandią) opóźnienie 

lub wyprzedzenie (w zależności od znaku), to maksymalna wartość 

współczynnika korelacji krzyżowej występująca dla szeregów bez 

opóźnień/wyprzedzeń (poza Hiszpanią, gdzie mamy opóźnienie) sugerowałaby 

koincydencję wahań cyklicznych. W  zasadzie tylko w przypadku wspomnianych 

wyżej Portugalii i Irlandii można mówić o synchronizacji z Polską dla cykli 

deflatora PKB.  

W przypadku pozostałych metod oszacowania komponentów cyklicznych analiza 

współczynnika koherencji wskazywałaby na relatywnie silną synchronizację 

cyklu polskiego deflatora PKB z cyklami deflatorów PKB strefy euro, Włoch, 

Portugalii i Irlandii oraz słabszą (wartość współczynnika mniejszą od 0,4) 

synchronizację z innymi krajami. Jednak analiza współczynników korelacji 

krzyżowych daje odmienny obraz. Są one wprawdzie wysokie dla wszystkich 

krajów, przy czym najwyższe dla strefy euro, Włoch, Portugalii i Irlandii, ale 

wszystkie mają ujemne znaki. Podobnie jak w przypadku modelu strukturalnego, 

znaki przy przesunięciu fazowym oraz wartość opóźnienia/wyprzedzenia dla 

największej korelacji krzyżowej dają sprzeczne informacje. Przykładowo 

dodatnie przesunięcie fazowe dla deflatora PKB strefy euro (we wszystkich 

trzech metodach) sugerowałoby, że jest on wyprzedający względem deflatora 

PKB Polski. Z kolei maksymalna wartość współczynnika korelacji krzyżowej 
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przy drugim opóźnieniu sugerowałaby, że deflator PKB strefy euro jest 

opóźniony względem deflatora PKB Polski. 

Analiza Rysunków Z1.5 pokazuje również, że amplituda wahań cyklicznych 

deflatora PKB gospodarki polskiej jest wyraźnie większa niż w strefie euro i 

analizowanych krajach. 

Rozpiętość wahań wartości przesunięcia fazowego jest duża i podobna dla każdej 

z metod dekompozycji cyklu. Wynosi ona od -5,12 dla deflatora PKB Portugalii 

w metodzie CHF do ok. 6,45 kwartału dla deflatora PKB strefy euro w metodzie 

ST. Maksymalne współczynniki korelacji krzyżowych wskazują nawet na 

opóźnienie lub wyprzedzenie wynoszące do 4 kwartałów. W przypadku analizy 

współczynnika konkordancji wyniki nie są tak zróżnicowane i pokazują podobną 

siłę synchronizacji dla wszystkich krajów, jego wartość waha się od 0,21 do 0,63, 

przy czym średnio jest on wyższy niż 0,4. 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.9) potwierdza wyciągnięty powyżej wniosek, że nie można 

jednoznacznie ustosunkować się co do charakteru cyklu deflatora PKB 

względem cykli tej kategorii ekonomicznej w strefie euro i analizowanych 

krajach. W zależności od metody dekompozycji średnio punkty zwrotne w 

komponencie cyklicznym dla Polski występują przed punktami zwrotnymi lub po 

nich dla cyklu całej strefy euro, jak i analizowanych jej gospodarek. 

Co więcej, przebieg komponentów cyklicznych wskazuje na wyraźne różnice w 

okresie kryzysu rosyjskiego i okresie przedakcesyjnym. Dotyczy to zwłaszcza 

drugiego z wymienionych szoków, gdzie w przypadku Polski zidentyfikowano 

wyraźną fazę przyspieszenia deflatora, podczas gdy dla pozostałych gospodarek, 

w tym samym okresie, obserwowano raczej okres stabilizacji. 

Przebieg rekursywnych współczynników korelacji (Rysunek Z1.5-E) wskazuje, 

że siła związku komponentów cyklicznych między Polską i krajami strefy euro 

ulegała istotnym wahaniom w czasie. Co więcej, w większości przypadków 

współczynnik korelacji był ujemny. Jeżeli pojawiały się dodatnie wartości, to 

były nieduże i występowały w stosunkowo krótkim okresie. Warto zauważyć, że 

współczynnik korelacji z 6-cio letnim kroczącym oknem wskazuje na 

zmniejszenie się siły zależności między cyklem dla Polski a resztą 

analizowanych cykli po ok. roku od przystąpienia Polski do UE (należy 
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pamiętać, że korelacja wciąż pozostawała ujemna). Tylko w przypadku Irlandii 

do ok. końca 2006 r. siła korelacji rosła, jednak po tym okresie wystąpił jej 

stopniowy spadek. Właściwość ta jest niezależna od filtra użytego do 

dekompozycji komponentu cyklicznego. Jedynie cykle oszacowane za pomocą 

modelu ST wykazują pewną stabilizację siły korelacji we wspomnianym okresie. 

Siła ta ma jednak niedużą wartości. 

 

Tabela 3.5: Podstawowe miary synchronizacji cyklu deflatora PKB 
 
  

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,41 5,50 -0,62 -0,73 -2 0,33 
DE 0,16 2,80 -0,46 -0,46 -1 0,40 
FR 0,23 5,20 -0,39 -0,47 -2 0,44 
IT 0,35 4,35 -0,30 -0,59 -3 0,52 
ES 0,26 2,76 -0,61 -0,63 -3 0,27 
IE 0,42 -3,20 -0,22 -0,70 4 0,38 
PT 0,44 -4,76 -0,44 -0,70 2 0,38 

filtr CHF 

strefa euro 0,47 5,21 -0,66 -0,83 -2 0,21 
DE 0,16 3,14 -0,43 -0,45 -1 0,40 
FR 0,20 5,23 -0,37 -0,45 -2 0,29 
IT 0,43 3,96 -0,24 -0,71 -4 0,40 
ES 0,23 3,29 -0,52 -0,52 -1 0,35 
IE 0,29 -3,36 -0,28 -0,50 4 0,44 
PT 0,43 -5,12 -0,54 -0,73 2 0,23 

filtr HP 

strefa euro 0,46 5,40 -0,59 -0,71 -2 0,35 
DE 0,10 5,47 -0,35 -0,36 -1 0,54 
FR 0,19 4,88 -0,28 -0,40 -2 0,38 
IT 0,25 4,78 -0,40 -0,60 -3 0,50 
ES 0,14 4,56 -0,46 -0,47 -1 0,29 
IE 0,45 -4,51 -0,34 -0,65 3 0,25 
PT 0,49 -4,52 -0,34 -0,72 2 0,44 

model ST 

strefa euro 0,95 6,45 -0,95 -0,95 0 0,42 
DE 0,26 -5,11 -0,45 -0,45 0 0,62 
FR 0,86 6,09 -0,86 -0,86 0 0,37 
IT 0,64 6,15 -0,78 -0,78 0 0,54 
ES 0,39 -2,95 0,20 0,57 -4 0,63 
IE 0,42 -0,21 0,62 0,62 0 0,40 
PT 0,82 -0,29 0,84 0,84 0 0,60 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w rozpatrywanych 

krajach (Tabela Z2.10) dla poszczególnych postaci filtracji, w przeciwieństwie 

do omówionych wyżej miar synchronizacji, wskazuje na stosunkowo silne 
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podobieństwo cykli dla każdej metody dekompozycji. Jedyne wyjątki to deflator 

PKB Hiszpanii i Portugalii dla filtra BK, deflator PKB strefy euro i Francji dla 

modelu ST. Jednak wnioski z poprzednich akapitów pokazują, że korelacja 

miedzy cyklami jest ujemna. 

Podsumowując, wahania cykliczne deflatora PKB w Polsce nie są 

zsynchronizowane z wahaniami w strefie euro, jak i w analizowanych krajach 

(poza Portugalią i Irlandią dla modelu ST). Poza tym istnieją duże wątpliwości 

związane z określeniem opóźnienia/wyprzedzenia. Jakkolwiek, dobre wyniki 

uzyskane na podstawie modelu ST należy interpretować z ostrożnością. 

Specyficzne własności szeregów deflatorów (a w szczególności bardzo mała 

wariancja dla krajów strefy euro), jak i też narzucanie jednej struktury do 

wszystkich modeli ST może poddawać w wątpliwość otrzymaną dekompozycję, 

pomimo że oszacowania modeli zdają się być właściwe w sensie statystycznym. 

 

3.2.6. Zharmonizowany wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych 

 

Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych jest wyrażony w postaci 

jednopodstawowego indeksu dynamiki o podstawie średniej z 2005 r. 

(HICP_i2005). Indeks ten jest zestandaryzowaną miarą zmian cen 

konsumpcyjnych pozwalającą na prowadzenie spójnej analizy procesów 

inflacyjnych w ramach całej Unii Europejskiej i porównywanie inflacji 

konsumenckiej pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. 

 

3.2.6.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Rysunek 3.8. pokazuje komponenty cykliczne HICP otrzymane w wyniku 

dekompozycji szeregu źródłowego przy pomocy wybranych filtrów. Przebieg 

szeregów wskazuje, że w analizowanym okresie HICP podlegał silnym 

wahaniom cyklicznym o zbliżonej amplitudzie. Cykle zidentyfikowane przez 

dekompozycję szeregu źródłowego z wykorzystaniem modelu strukturalnego i 
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filtra HP wydają się być mniej gładkie od pozostałych, co wskazuje, że te metody 

dekompozycji nie wyeliminowały całkowicie wahań krótkookresowych. 

Najwięcej punktów zwrotnych dla analizowanych postaci komponentu 

cyklicznego HICP zidentyfikowano przy dekompozycji filtem BK (7 punktów, 

Tabela Z2.11). Komponenty cykliczne wykomponowane pozostałymi metodami 

miały po 6 punktów zwrotnych. Komponenty cykliczne miały tylko jeden 

wspólny punkt zwrotne w sierpniu 2000 r. Poza październikiem 1995 r. 

(dodatkowy punkt zwrotny zidentyfikowany przez filtr BK), przesunięcie 

punktów zwrotnych względem siebie dla poszczególnych komponentów 

cyklicznych nie przekraczało 5 miesięcy przy średnim przesunięciu 1,2 miesiąca 

i medianie równej 1 miesiąc (przesunięcia liczone względem punktów zwrotnych 

zidentyfikowanych dla cyklu BK). Po dacie akcesji wszystkie cykle, podobnie 

jak cykle deflatora PKB,  miały po dwa punkty zwrotne w zbliżonych okresach 

(szczyt - przełom 2004/2005 r. oraz  dno – druga połowa 2006 r.). 

 
Rysunek 3.8. Komponent cykliczny HICP w Polsce 
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Podobnie jak w przypadku deflatora PKB, wszystkie metody zidentyfikowały 

fazę spadku HICP po kryzysie rosyjskim oraz fazę wzrostową bezpośrednio 

przed przystąpieniem Polski do UE. 
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W ujęciu przeciętnym w zależności od postaci komponentu cyklicznego faza 

spadkowa trwała ok. 24-25 miesięcy, a faza wzrostowa 15-20 miesięcy. Średnia 

długość cyklu to ok. 39-46 miesięcy w zależności od postaci komponentu 

cyklicznego i tego, czy mierzymy tę długość między górnymi czy dolnymi 

punktami zwrotnymi. Najdłuższy cykl trwający ponad 46 miesięcy 

zidentyfikowano dla dekompozycji CHF w przypadku pomiaru między dolnymi 

punktami zwrotnymi. Przeciętna długość cykli jest podobna dla wszystkich 

analizowanych metod dekompozycji.  

 

3.2.6.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

W Tabeli 3.6 przedstawiono podstawowe miary synchronizacji cykli HICP dla 

wybranych gospodarek oraz metod dekompozycji. Przebieg poszczególnych 

postaci komponentu cyklicznego dla HICP Polski na tle odpowiednich 

komponentów cyklicznych strefy euro oraz wybranych krajów strefy euro 

przedstawiono na Rysunkach Z1.6. 

Analiza danych dekomponowanych z wykorzystaniem modelu strukturalnego 

sugeruje silną synchronizację cykli. Świadczą o tym wysokie współczynniki 

koherencji oraz korelacji krzyżowych oraz wysoka wartość współczynników 

konkordancji, co wskazuje na silny związek wahań koniunkturalnych. O ile 

jednak dla deflatorów PKB wyniki analizy nie pozwalały na określenie, które 

cykle są wyprzedzające, a które opóźnione, to w przypadku komponentu 

cyklicznego HICP z modelu ST wyniki są już dużo bardziej jednoznaczne. 

Wartości przesunięcia fazowego wskazują na niewielkie (maksymalnie 2 

miesięczne) wyprzedzenie pozostałych cykli względem cyklu HICP w Polsce. 

Maksymalna wartość współczynnika korelacji krzyżowej występuje z kolei dla 

szeregów bez opóźnień/wyprzedzeń, co sugeruje koincydencję wahań 

cyklicznych. W przeciwieństwie do modelu z deflatorem PKB, znaki 

współczynników korelacji względem wszystkich cykli ST są dodatnie. 

Cykle HICP powstałe z dekompozycji pozostałymi metodami w zasadzie nie 

wykazują synchronizacji. Jeżeli chodzi o współczynnik koherencji, to jedynie 

cykl HICP BK dla Niemiec można uznać za słabo zsynchronizowany z cyklem 
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HICP Polski. Przesunięcie fazowe sugerowałoby, że cykl niemiecki jest 

opóźniony o ok. 1-2 miesiące. Wartości współczynnika korelacji krzyżowych 

przekraczają 0,4 jedynie dla Niemiec (filtr BK, CHF, HP) oraz Francji (filtr BK). 

Przy czym w przypadku Niemiec maksymalna wartość tego współczynnika 

wskazywałaby odpowiednio na 3-miesięczne opóźnienie (filtr BK), 4-miesięczne 

opóźnienie (filtr CHF) oraz koincydencję (filtr HP) względem odpowiedniego 

cyklu w Polsce. W przypadku Francji maksymalny współczynnik korelacji 

krzyżowej sugerowałby 1-miesięczne wyprzedzenie względem cyklu HICP BK 

w Polsce.  

Analiza Rysunków Z1.6 pokazuje, że amplituda wahań cyklicznych HICP jest 

wyraźnie większa w Polsce niż w strefie euro i analizowanych krajach. 

Tabela 3.6. Podstawowe miary synchronizacji cykli HICP 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,09 -1,85 0,28 0,30 -2 0,62 
DE 0,34 -1,40 0,55 0,58 -3 0,65 
FR 0,18 0,75 0,41 0,42 1 0,57 
IT 0,00 11,76 0,01 -0,05 -4 0,46 
ES 0,03 -4,58 0,12 0,16 -3 0,50 
IE 0,01 -11,86 0,04 -0,11 4 0,47 
PT 0,19 -15,00 -0,26 -0,49 4 0,48 

filtr CHF 

strefa euro 0,03 1,64 0,14 0,14 1 0,56 
DE 0,21 -1,84 0,41 0,46 -4 0,59 
FR 0,07 2,39 0,21 0,24 2 0,54 
IT 0,05 13,90 -0,07 -0,25 -4 0,52 
ES 0,01 0,96 0,07 0,07 1 0,49 
IE 0,06 -19,46 -0,25 -0,25 0 0,48 
PT 0,09 -16,64 -0,25 -0,35 4 0,47 

filtr HP 

strefa euro 0,03 -0,27 0,17 0,17 0 0,61 
DE 0,22 -1,30 0,45 0,45 0 0,70 
FR 0,02 8,56 0,10 0,10 0 0,55 
IT 0,02 14,19 -0,01 -0,18 -4 0,46 
ES 0,01 -14,45 0,02 -0,11 4 0,51 
IE 0,09 -17,26 -0,24 -0,36 4 0,49 
PT 0,20 -16,40 -0,33 -0,51 4 0,41 

model ST 

strefa euro 0,59 2,02 0,67 0,67 0 0,57 
DE 0,24 1,37 0,36 0,36 0 0,61 
FR 0,77 0,12 0,87 0,87 0 0,60 
IT 0,77 1,57 0,81 0,81 0 0,52 
ES 0,81 1,06 0,87 0,87 0 0,54 
IE 0,37 1,74 0,47 0,47 0 0,60 
PT 0,36 0,90 0,51 0,51 0 0,50 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 
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W przypadku cykli BK, CHF oraz HP rozpiętość wahań wartości przesunięcia 

fazowego jest duża. Wynosi ona od -19,46 miesięcy dla cyklu HICP Irlandii w 

metodzie CHF do +14,19 miesięcy dla cyklu HICP Włoch w metodzie HP. W 

przypadku trzech wspomnianych metod dekompozycji maksymalne 

współczynniki korelacji krzyżowych wskazują na opóźnienia lub wyprzedzenia 

w przedziale maksymalnie do 4 miesięcy. 

Wartość współczynnika konkordancji jest wyższa od 0,4 dla każdej z metod 

dekompozycji. 

Dla wszystkich postaci filtracji analiza przebiegu rekursywnych współczynników 

korelacji w czasie pokazuje, że ich przebieg ulegał istotnym wahaniom. 

Współczynnik korelacji z 6-letnim oknem ruchomym pokazuje wyraźnie spadek 

siły korelacji po akcesji. Podobne zmniejszenie się siły zależności między 

cyklem dla Polski i reszty analizowanych gospodarek po przystąpieniu Polski do 

UE zaobserwowano w przypadku deflatora PKB. Wszystkie cykle 

wykomponowane przy pomocy modelu strukturalnego, podobnie jak cykle HP 

dla strefy euro, Niemiec, Francji i Hiszpanii oraz cykle BK i CHF dla Francji 

wykazują wzrost korelacji z odpowiednimi cyklami HICP dla Polski w ostatnich 

kilku miesiącach 2007 r. Średnio, siła korelacji mierzona 6-letnim oknem 

ruchomym była największa dla komponentów cyklicznych HICP Polski i 

Niemiec, ale podlegała bardzo istotnym wahaniom. 

Analiza punktów zwrotnych dla wszystkich dekomponowanych cykli (Tabela 

Z2.11)  pokazuje, że najmniejsze różnice występują dla dekompozycji metodą 

ST. Dla tak wkomponowanych cykli dodatkowy cykl względem cyklu HICP w 

Polsce wykryto jedynie w przypadku Hiszpanii (jeden) i Portugalii (dwa). Ta 

metoda dekompozycji pozwala też uzyskać najmniejsze 

wyprzedzenie/opóźnienie mierzone zarówno średnią, jak i medianą. Relatywnie 

niskie wyprzedzenie/opóźnienie daje też cykl BK. W tym przypadku jednak 

tylko dla HICP Niemiec nie stwierdzono dodatkowego cyklu względem 

komponentu cyklicznego HICP w Polsce. Dla Hiszpanii stwierdzono jeden 

dodatkowy cykl, natomiast w przypadku pozostałych gospodarek 2 dodatkowe 

cykle. Mniejszą różnice w ilości dodatkowych cykli
9
  niż dekompozycja BK dają 

metody CHF i HP (do +/- 1). Metody te z kolei pokazują dużo większe 

rozpiętości wyprzedzeń/opóźnień mierzone zarówno średnią, jak i medianą. 

                                                                                                                                    

9 Poza Irlandią, gdzie dla filtru CHF zidentyfikowano 2 cykle mniej niż w Polsce. 
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W skrajnym przypadku dla HICP Irlandii przy dekompozycji metodą HP 

opóźnienie względem cyklu w Polsce sięga nawet 30 miesięcy. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w rozpatrywanych 

krajach (Tabela Z2.12) dla poszczególnych modeli dekompozycji szeregów 

źródłowych potwierdza małe podobieństwo cykli strefy euro i wybranych krajów 

członkowskich z cyklami Polski dla metod BK, CHF, i HP oraz silne 

podobieństwo, gdy cykle otrzymano z modelu ST. 

Biorąc pod uwagę wszystkie metody filtracji i metody pomiaru zbieżności, raczej 

nie można stwierdzić, aby wahania cykliczne HICP w Polsce były 

zsynchronizowane z wahaniami w strefie euro, jak i w analizowanych krajach 

mimo bardzo dobrych wyników dekompozycji metodą ST, gdzie większość miar 

jest wysoka, przesunięcie fazowe niewielkie, a korelacje dodatnie. Z uwagi 

jednak na wspomniane w podrozdziale 3.1.1 cechy modeli strukturalnych 

szacowanych z wykorzystaniem filtra Kalmana, uważamy, że wyniki te należy 

interpretować z dużą ostrożnością. Podobnie jak wyżej, wariancja wahań dla 

krajów strefy euro jest niewielka. W zasadzie duża zależność wynika z 

podobieństwa wahań na początku próby, na co wskazują współczynniki korelacji 

z ruchomym oknem dla modelu ST (Rysunek Z1.6-E), gdzie korelacje są 

wysokie jedynie na początku próby, a później są niewielkie lub nawet ujemne. 

Przykładowo, dla Niemiec współczynnik korelacji na początku wynosił 0,8 by 

spaść do minus 0,2, a potem ustabilizować się na poziomie plus 0,2. Może to być 

związane ze wspominaną wrażliwością modeli strukturalnych na wartości 

początkowe oraz z problemami stabilności rozwiązań na końcach szeregu. 

Problemem może być też narzucenie a priori struktury trendu i komponentu 

cyklicznego, bez uprzedniego zbadania, czy ta struktura jest właściwa dla 

szeregów HICP (por. Kaiser, Maravall, 2000). Niewłaściwe wykomponowanie 

trendu może z kolei być przyczyną korelacji pozornych (Harvey, Jaeger, 1993). 

 

3.2.7. Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym 

 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, nazywany jest również 

wskaźnikiem klimatu gospodarczego (ang. industrial confidence indicator). 
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Wskaźnik ten jest obliczany dla wszystkich krajów UE na podstawie 

zharmonizowanej metodologii (por. EC DG-ECFIN, 2007) i jest publikowany 

przez EUROSTAT. W przypadku Polski wykorzystano wskaźnik koniunktury w 

przemyśle przetwórczym obliczany przez IRG SGH na podstawie nieco 

odmiennej metodologii. 

 

3.2.7.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że również oceny koniunktury, formułowane 

przez przedsiębiorstwa przemysłowe (ICI_BAL), podlegają istotnym wahaniom 

koniunkturalnym. Wszystkie cztery postacie komponentu cyklicznego wykazują 

wahania cykliczne o zbliżonym przebiegu, jak i również amplitudzie wahań. 

Przebieg komponentów cyklicznych otrzymanych na podstawie filtrów BK i 

CHF jest bardziej gładki niż dla filtra HP i modelu strukturalnego (Rysunek 3.9), 

gdzie nie udało się wyeliminować całkowicie zakłóceń krótkookresowych. 

W przebiegu wszystkich analizowanych postaci komponentu cyklicznego dla 

wskaźnika koniunktury w przemyśle zidentyfikowano podobne punkty zwrotne 

(Tabela Z2.13), różnice najczęściej wynoszą +/-1 miesiąc, ale sięgają również 6 

miesięcy (jeden punkt zwrotny). W przebiegu komponentów BK i CHF 

zidentyfikowano 8 punktów zwrotnych, a w przebiegu komponentów HP i ST 7 

punktów zwrotnych, różnica dotyczy okresu 1995-1996. 

W ujęciu przeciętnym charakterystyki cyklu są bardzo podobne dla wszystkich 4 

postaci komponentu cyklicznego. W zależności od postaci faza spadkowa trwała 

ok. 16,33-17 miesięcy, a faza wzrostowa 19,33-20,75 miesięcy. Średnia długość 

cyklu to ok. 35-38 miesięcy w zależności od postaci komponentu cyklicznego i 

tego, czy mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi punktami 

zwrotnymi. Zidentyfikowany cykl jest więc podobny do cyklu produkcji 

przemysłowej, trwa ok. 3 lata, przy czym fazy wzrostowe są dłuższe, trwają 

zdecydowanie ponad 1,5 roku, a fazy spadkowe są krótsze o 3-4 miesiące. 

W przebiegu wahań klimatu gospodarczego występują podobne punkty zwrotne 

jak w ilościowych miernikach aktywności gospodarczej (PKB, produkcja 

przemysłowa). Przykładem jest boom przedakcesyjny w 2004 r. 
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Rysunek 3.9. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
przemysłu przetwórczego w Polsce 
 
 
 

-12

-8

-4

0

4

8

12

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_ICI_BAL_BK PL_ICI_BAL_CHF
PL_ICI_BAL_HP PL_ICI_BAL_ST

 

 

3.2.7.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

wykomponowanego z wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym na 

podstawie czterech różnych metod są zróżnicowane, ale generalnie pokazują 

silną lub nawet bardzo silną synchronizację z cyklem w krajach strefy euro. 

Podstawowe miary synchronizacji przedstawiono w Tabeli 3.7, a przebieg 

poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz 

wybranych krajów na Rysunkach Z1.7. 

Zdecydowanie najsilniejszy związek cyklu polskiego z cyklem w strefie euro 

uzyskano dla komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie filtra BK, 

przebieg komponentów cyklicznych jest niemal identyczny (Rysunek Z1.7-A). 

Tutaj współczynnik koherencji dla strefy euro i Niemiec wyniósł aż 0,79. Z 

wyjątkiem Portugalii dla wszystkich krajów koherencja była bliska lub 
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przekroczyła wartość 0,7. O silnej synchronizacji cykli świadczy również 

wysoka wartość współczynnika korelacji jednoczesnej, który dla Niemiec i całej 

strefy euro wyniósł aż 0,85, najniższy był dla Portugalii (0,65). Dla tych krajów 

współczynnik korelacji krzyżowej sięgnął nawet poziomu ok. 0,9 (przy 

opóźnieniu o 2 miesiące). Generalnie wartości przesunięcia fazowego i wyniki 

analizy korelacji krzyżowych świadczą o opóźnieniu względem cyklu polskiego 

(z wyjątkiem Irlandii), opóźnienie może nawet sięgać 3 miesięcy (dla Portugalii i 

Francji). Wartości współczynników konkordancji jest również bardzo wysoka i 

świadczy o silnym związku wahań koniunkturalnych. W przypadku pozostałych 

postaci komponentu cyklicznego siła synchronizacji jest nieco słabsza i mamy 

większe zróżnicowanie dla poszczególnych krajów. Dla postaci z filtra CHF 

współczynnik koherencji waha się od 0,28 (dla Włoch) do 0,63. (dla Hiszpanii), 

wysoki był również dla Niemiec i całej strefy euro, umiarkowanie silna 

koherencja jest również dla Francji. Te wyniki potwierdza również analiza 

korelacji jednoczesnych i współczynnika konkordancji. Najwyższe 

współczynniki korelacji wynosiły nawet 0,64-0,73, a dla korelacji krzyżowych w 

przypadku Hiszpanii nawet 0,83 przy opóźnieniu o 3 miesiące. W przypadku 

zastosowania filtra BK cykl koniunkturalny w strefie euro, jak i w 

poszczególnych krajach jest opóźniony względem wahań w Polsce, na co 

wskazuje wartość przesunięcia fazowego, jak i analiza korelacji krzyżowych 

(opóźnienie może sięgać nawet 4 miesiące). W przypadku wykorzystania filtra 

HP siła synchronizacji jest słabsza. Współczynnik koherencji waha się od 0,18 

(dla Włoch) do 0,63. (dla Hiszpanii i Niemiec), wysoki był również dla całej 

strefy euro. Dla tych trzech krajów współczynnik korelacji jednoczesnej 

przekracza 0,6. Dla pozostałych krajów współczynnik korelacji jednoczesnej jest 

mniejszy od 0,5. Podobne wyniki uzyskano dla czynnika cyklicznego 

otrzymanego na podstawie modelu strukturalnego, relatywnie silną 

synchronizację uzyskano dla Niemiec, Hiszpanii i całej strefy euro 

(współczynniki koherencji w przedziale 0,45-0,51), a współczynniki korelacji 

jednoczesnej w przedziale 0,63-0,67. Cykl w krajach strefy euro zidentyfikowany 

na podstawie filtra HP i modelu ST jest również opóźniony względem cyklu 

wskaźnika koniunktury w Polsce (z wyjątkiem Irlandii). 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.13) potwierdza wyciągnięty powyżej wniosek, że w ujęciu średnim 

punkty zwrotne w komponencie cyklicznym klimatu gospodarczego w przemyśle 
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przetwórczym występują przed punktami zwrotnymi dla cyklu całej strefy euro, 

jak i analizowanych jej gospodarek (z wyjątkiem Irlandii). Średnio polski cykl 

wyprzedza cykl klimatu gospodarczego w strefie euro o ok. 2-3 miesiące, a dla 

Portugalii jest to nawet 4-7 miesięcy. W przebiegu komponentów cyklicznych 

(dla wszystkich postaci dekompozycji) dla większości krajów strefy euro 

zidentyfikowano jeden cykl więcej. Dotyczy to dolnego punktu zwrotnego w 

połowie 2003 r. W 2003 r. nie mieliśmy do czynienia w Polsce z pogorszeniem 

opinii przedsiębiorstw przemysłowych odnośnie do klimatu gospodarczego, co 

niestety zostało zaobserwowane w krajach strefy euro (Rysunki Z1.7). 

Z analizy przebiegu rekursywnych współczynników korelacji w czasie wynika, 

że siła związku komponentów cyklicznych miedzy Polską i krajami strefy euro 

ulegała istotnym wahaniom (Rysunek Z1.7-E). Jednak współczynniki korelacji 

od 2004 r. są znacznie niższe niż przed tym okresem (zob. współczynniki 

korelacji z ruchomym oknem – linia czerwona). Przykładowo dla postaci BK, 

korelacja (dla 6-letniego okna) cyklu polskiego ze strefą euro w okresie 2001-

2003 wynosiła nawet 0,9, podczas gdy w okresie 2004-2007 ok. 0,82. Podobny 

profil zaobserwowano jeszcze dla Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Jest to związane z 

występowaniem dodatkowego cyklu w 2003 r. Współczynniki korelacji z 

rozszerzającą się próbą pokazują w większości przypadków po 2003 r. lekką 

tendencję wzrostową. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w analizowanych 

krajach (Tabela Z2.14) dla poszczególnych postaci filtracji potwierdza, silne 

podobieństwo cykli dla filtra BK. W tym przypadku polski komponent cykliczny 

jest istotnym elementem czynnika wspólnego dla analizowanej grupy krajów, 

relacja wariancji wynosi blisko 0,8 i jest większa niż dla Portugalii i Hiszpanii. 

W przypadku pozostałych postaci filtracji relacja wariancji polskiego cyklu do 

dynamicznego czynnika wspólnego jest niższa. 
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Tabela 3.7. Podstawowe miary synchronizacji cyklu wskaźnika 
koniunktury w przemyśle przetwórczym 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,79 -1,29 0,85 0,89 -2 0,80 
DE 0,79 -1,48 0,85 0,90 -2 0,79 
FR 0,68 -2,15 0,75 0,85 -3 0,74 
IT 0,72 -0,95 0,83 0,85 -1 0,78 
ES 0,70 -1,13 0,81 0,84 -2 0,87 
IE 0,70 0,32 0,83 0,83 1 0,83 
PT 0,41 -2,52 0,56 0,65 -3 0,69 

filtr CHF 

strefa euro 0,52 -2,20 0,64 0,74 -3 0,76 
DE 0,56 -2,07 0,68 0,78 -3 0,76 
FR 0,47 -3,04 0,55 0,74 -4 0,74 
IT 0,28 -2,70 0,45 0,52 -3 0,67 
ES 0,63 -1,76 0,73 0,83 -3 0,78 
IE 0,36 -0,96 0,58 0,59 -1 0,75 
PT 0,35 -3,07 0,47 0,65 -4 0,72 

filtr HP 

strefa euro 0,44 -1,55 0,59 0,61 -1 0,74 
DE 0,50 -1,48 0,63 0,65 -1 0,78 
FR 0,35 -2,89 0,45 0,57 -3 0,69 
IT 0,18 -1,44 0,38 0,39 -1 0,63 
ES 0,50 -1,31 0,63 0,65 -1 0,82 
IE 0,25 -0,13 0,45 0,45 0 0,69 
PT 0,24 -3,18 0,37 0,44 -4 0,68 

model ST 

strefa euro 0,46 -1,22 0,62 0,64 -1 0,72 
DE 0,51 -1,08 0,65 0,67 -1 0,72 
FR 0,31 -2,73 0,44 0,52 -3 0,70 
IT 0,22 -0,85 0,44 0,45 -1 0,67 
ES 0,45 -1,07 0,62 0,63 -1 0,76 
IE 0,29 -0,27 0,50 0,50 0 0,71 
PT 0,21 -2,87 0,36 0,43 -4 0,71 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

Podsumowując miary synchronizacji, można stwierdzić, że wahania cykliczne 

wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym są podobne w Polsce, jak i w 

analizowanych krajach strefy euro. Silną synchronizację wykazano dla Niemiec, 

Hiszpanii oraz strefy euro jako całości. Co jest również istotne, siła tej 

synchronizacji zależy od zastosowanej metody wkomponowania czynnika 

cyklicznego, lepsze wyniki uzyskano dla filtrów pasmowo-przepustowych (BK i 

CHF). Może to oznaczać, że wahania krótkookresowe zakłócają analizę 

podobieństwa cykli. Podobnie jak w przypadku innych analizowanych 

zmiennych cykl w Polsce wyprzedza wahania cykliczne w strefie euro o, średnio 

o 1-3 miesiące. 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 75 

Na gruncie otrzymanych wyników powstaje pytanie, dlaczego wahania cykliczne 

zaobserwowane w opiniach i oczekiwaniach przedsiębiorstw przemysłowych 

(czyli w tzw. danych jakościowych, miękkich) są znacznie silniej 

zsynchronizowane w porównaniu do zmiennych ilościowych (PKB, produkcja 

przemysłowa). W opinii autorów jednym z ważnych czynników jest globalizacja 

gospodarki, szczególnie na obszarze UE. Zarządy działających w Polsce firm i 

korporacji o zasięgu europejskim nie skupiają się w swoich ocenach i opiniach 

jedynie na rynku wewnętrznym. Koniunkturę, klimat gospodarczy postrzegają w 

szerszym zakresie, wykraczającym poza rynki lokalne. Dla nich bardzo istotne są 

wahania produkcji i popytu obserwowane w całej strefie euro. 

Należy również mieć na uwadze, że zmienne pochodzące z testu koniunktury, 

wyrażone w postaci sald z definicji wahają się w przedziale +/-100, a ponadto są 

relatywne (odnoszą się do zmian zjawisk gospodarczych). To niweluje do 

pewnego stopnia różnice w amplitudach pomiędzy analizowanymi krajami i 

powoduje, że miary zbieżności są wyższe. Jednak nie podważa to wniosku o 

silnej synchronizacji wahań wskaźników koniunktury w przemyśle. 

 

3.2.8. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej 

 

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej (gospodarstw domowych), który 

nazywamy jest również wskaźnikiem ufności konsumenckiej lub wskaźnikiem 

nastrojów (ang. consumer sentiment indicator) jest obliczany dla wszystkich 

krajów UE na podstawie zharmonizowanej metodologii (por. EC DG-ECFIN, 

2007) i jest publikowany przez EUROSTAT.  W przypadku Polski wykorzystano 

wskaźnik koniunktury gospodarstw domowych obliczany przez IRG SGH 

również na podstawie zharmonizowanej metodologii. 

W wielu badaniach empirycznych potwierdzono dużą użyteczność wskaźnika 

koniunktury konsumenckiej do wyjaśniania zmian konsumpcji lub nawet ogólnej 

sytuacji gospodarczej. Wobec powyższego, wskaźnik ten prawdopodobnie też 

podlega wahaniami cyklicznym i może być poddany analizie synchronizacji z 

krajami strefy euro. 
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3.2.8.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że wskaźnik koniunktury konsumenckiej 

(CS_BAL) podlega istotnym wahaniom cyklicznym. Wszystkie postacie 

komponentu cyklicznego (z wyjątkiem uzyskanego na podstawie modelu ST) 

wykazują istotne wahania o w miarę podobnym przebiegu, jak i również 

amplitudzie. 

W przypadku modelu strukturalnego zidentyfikowano tylko jeden punkt zwrotny, 

dolny punkt zwrotny mniej więcej w połowie próby. Dla pozostałych postaci 

komponentu cyklicznego wskaźnika koniunktury konsumenckiej 

zidentyfikowano podobne punkty zwrotne (Tabela Z2.15), różnice wynoszą +/-1 

miesiąc, ale najczęściej punkty zwrotne są identyczne. W przebiegu 

komponentów CHF i HP zidentyfikowano 5 punktów zwrotnych, a w przebiegu 

komponentów BK 6 punktów zwrotnych. Różnica dotyczy końca próby, tj. 

zidentyfikowanego górnego punktu zwrotnego w II kw. 2006 r. 

 
Rysunek 3.10. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
konsumenckiej w Polsce 
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Wobec powyższego, w ujęciu przeciętnym charakterystyki długości trwania 

cyklu są bardzo podobne (oczywiście z wyjątkiem komponentu cyklicznego z 

modelu ST, dla którego nawet nie można oszacować tych charakterystyk). W 

zależności od metody filtracji faza spadkowa trwała ok. 8-9 kwartałów, a faza 

wzrostowa 7-8 kwartałów. Średnia długość cyklu to ok. 15-24 kwartały w 

zależności od postaci komponentu cyklicznego i tego, czy mierzymy tą długość 

między górnymi czy dolnymi punktami zwrotnymi. Krótszy cykl (4-letni) 

zidentyfikowano na podstawie filtra BK, dłuższy (5-6-letni) zidentyfikowano dla 

filtrów CHF i BK przy pomiarze pomiędzy górnymi punktami zwrotnymi. 

 

3.2.8.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Podstawowe miary synchronizacji przedstawiono w Tabeli 3.8, a przebieg 

poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz 

wybranych krajów na Rysunkach Z1.8. Wstępna analiza wykresów pozwala 

stwierdzić, że zidentyfikowane wahania wskaźnika koniunktury konsumenckiej 

w Polsce znacznie odbiegają od wahań zarejestrowanych w strefie euro i 

analizowanych krajach, można wręcz mówić o przeciwnych kierunkach zmian. 

Te wnioski potwierdzają również syntetyczne miary synchronizacji. Dla 

wszystkich postaci komponentów cyklicznych współczynniki koherencji są 

bardzo niskie, generalnie nie przekraczają poziomu 0,2-0,3. Współczynniki 

korelacji jednoczesnej są w zdecydowanej większości przypadków ujemne lub 

bardzo niskie (maksymalnie 0,31). Również korelacje krzyżowe wskazują na 

brak synchronizacji, są ujemne lub bardzo niskie. Wyjątkiem mogą tu być 

ewentualnie Włochy i Irlandia, gdzie współczynnik korelacji wyniósł nieco 

ponad 0,4 dla wyprzedzenia o 4 kwartały. 

Jest to wynik nieco zaskakujący w kontekście bardzo silnej korelacji wahań dla 

wskaźnika koniunktury w przemyśle. Biorąc pod uwagę fakt, że opinie 

gospodarstw domowych są formułowane na podstawie oceny ogólnej sytuacji 

gospodarczej, czy też własnej sytuacji finansowej, które powinny być 

postrzegane przez pryzmat PKB, a którego wahania są skorelowane z wahaniami 

w krajach strefy euro oczekiwano tutaj raczej pozytywnej korelacji. Wynika z 

tego, że w przeciwieństwie do przedsiębiorców, polskie gospodarstwa domowe 
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posiadają inne wzorce formułowania swoich ocen i oczekiwań niż społeczeństwo 

z krajów strefy euro. Ten wniosek został potwierdzony m.in. w pracy 

Białowolskiego i Dudka (2007), gdzie na podstawie poszczególnych pytań 

ankiety zharmonizowanego kwestionariusza badania konsumenckiego 

udowodniono, że społeczeństwo polskie jest bardziej pesymistyczne od 

społeczeństwa europejskiego i posiada odmienne wzorce formułowania ocen w 

zakresie ogólnej sytuacji gospodarczej i własnej sytuacji finansowej. Przykładem 

naszego pesymizmu jest odmienne kształtowanie się opinii przed wstąpieniem do 

UE, oczekiwania gospodarstw domowych w tym okresie pogarszały się podczas 

gdy w gospodarce obserwowano tzw. boom przedakcesyjny. Stwierdzona tutaj 

słaba synchronizacja wahań jest pochodną słabej synchronizacji konsumpcji 

prywatnej. 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.15) potwierdza wyciągnięty powyżej wniosek, że podobieństwo 

wahań wskaźnika koniunktury konsumenckiej jest w Polsce i krajach strefy euro 

niewielkie. W przypadku tych krajów zidentyfikowano więcej punktów 

zwrotnych. Występowanie punktów zwrotnych w czasie jest bardzo 

zróżnicowane, mamy i wyprzedzenia i opóźnienia, brak jest w tym zakresie 

regularności. Różnice czasowe w występowaniu punktów zwrotnych wahają się 

od minus 10 do plus 12 kwartałów. Część punktów zwrotnych występujących w 

Polsce nie jest w ogóle odwzorowana w komponentach cyklicznych dla krajów 

strefy euro. 

Do pewnego stopnia optymistyczne wnioski płyną z analizy rekursywnych 

współczynników korelacji (Rysunek Z1.8-E). Z analizy przebiegu tych 

współczynników korelacji w czasie wynika, że siła związku komponentów 

cyklicznych między Polską i krajami strefy euro ulegała istotnym wahaniom w 

analizowanym okresie. Wartości współczynników korelacji w miarę wydłużania 

próby o kolejne obserwacje (linia niebieska) zwiększają się. Jednak dla całej 

próby są one niewielkie lub ujemne. Różnice w sile synchronizacji wahań 

zidentyfikowanych w przebiegu wskaźnika koniunktury konsumenckiej w 

różnych okresach ujawniają się bardziej ewidentnie dla współczynników 

korelacji z ruchomym oknem (linia czerwona). W zależności od analizowanego 

okresu współczynniki korelacji dla 6-letniego okna wahają się od silnie ujemnej 

korelacji do silnej pozytywnej korelacji. Relatywnie wysokie współczynniki 

korelacji w drugiej połowie analizowanego okresu uzyskano dla Niemiec, 
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Włoch, Francji i całej strefy euro. Współczynniki te systematycznie rosną, 

sięgają one nawet poziomu 0,6 (dla CHF i HP). Można więc w tym wypadku 

mówić o stopniowym upodabnianiu się wahań cyklicznych w nastrojach 

gospodarstw domowych. 

 

Tabela 3.8. Podstawowe miary synchronizacji cyklu wskaźnika 
koniunktury konsumenckiej 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,17 -1,44 -0,27 -0,35 -1 0,54 
DE 0,25 -1,91 -0,18 -0,31 -1 0,56 
FR 0,12 -2,34 -0,19 -0,27 -2 0,48 
IT 0,14 1,42 -0,11 0,38 4 0,52 
ES 0,28 -6,03 -0,40 -0,43 1 0,44 
IE 0,08 4,50 -0,12 -0,25 -2 0,50 
PT 0,17 0,33 -0,26 -0,36 1 0,40 

filtr CHF 

strefa euro 0,14 1,41 0,24 0,30 2 0,65 
DE 0,20 0,63 0,30 0,33 1 0,63 
FR 0,12 1,10 0,22 0,25 1 0,56 
IT 0,20 -0,02 0,31 0,43 3 0,62 
ES 0,17 2,98 -0,09 0,37 4 0,50 
IE 0,22 4,18 -0,14 0,43 4 0,46 
PT 0,12 1,18 -0,01 0,39 4 0,54 

filtr HP 

strefa euro 0,12 -3,48 -0,32 -0,32 1 0,54 
DE 0,10 -2,82 -0,25 -0,28 -1 0,56 
FR 0,14 -4,91 -0,31 -0,36 2 0,48 
IT 0,15 4,22 -0,26 -0,34 -2 0,46 
ES 0,21 -5,04 -0,23 -0,31 2 0,48 
IE 0,07 -1,35 -0,16 -0,16 0 0,48 
PT 0,21 -5,00 -0,26 -0,36 1 0,40 

model ST 

strefa euro 0,26 -2,71 -0,15 -0,30 4 0,56 
DE 0,30 -2,09 0,01 -0,18 4 0,56 
FR 0,26 0,42 0,23 0,23 0 0,60 
IT 0,04 -2,39 -0,19 -0,27 4 0,42 
ES 0,98 -2,95 -0,31 -0,51 4 0,46 
IE 0,40 -1,60 -0,13 0,28 -4 0,46 
PT 0,13 -3,22 -0,12 -0,32 4 0,48 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w rozpatrywanych 

krajach (Tabela Z2.16) dla poszczególnych postaci filtracji potwierdza bardzo 

słabe podobieństwo wahań zidentyfikowanych w przebiegu wskaźnika 

koniunktury dla Polski, relacja wyjaśnionej wariancji nie przekracza wartości 0,2 

i jest najmniejsza spośród wszystkich analizowanych krajów. 
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Generalnie można wyciągnąć wniosek, że w analizowanym okresie, na 

podstawie zastosowanych metod zidentyfikowano brak synchronizacji wahań 

wskaźnika koniunktury konsumenckiej w Polsce i krajach strefy euro. Wynika to 

w dużej mierze z odmiennych fluktuacji konsumpcji prywatnej oraz odmiennych 

wzorców formułowania ocen przez polskie gospodarstwa domowe. Co jest 

jednak ważne wraz z upływem czasu obserwuje się stopniowe zwiększanie siły 

zbieżności. 

 

3.2.9. Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) 

 

Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ang. economic sentiment indicator – 

ESI) jest obliczany dla wszystkich krajów UE na podstawie zharmonizowanej 

metodyki (por. EC DG-ECFIN, 2007) przez EUROSTAT. Jest to syntetyczny 

wskaźnik, obliczany na podstawie sektorowych wskaźników koniunktury 

(przemysł, usługi rynkowe, budownictwo, handel detaliczny i gospodarstwa 

domowe), przy założeniu odpowiednich wag. Obrazuje on klimat gospodarczy w 

całej gospodarce, w analizach Komisji Europejskiej jako zmienną referencyjną 

dla tego wskaźnika wykorzystuje się PKB. 

 

3.2.9.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Przeprowadzona filtracja komponentów cyklicznych wykazała, że również 

ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych podlega istotnym wahaniom 

koniunkturalnym. Wszystkie postacie komponentu cyklicznego z wyjątkiem 

modelu strukturalnego ST wykazują wahania cykliczne o zbliżonym przebiegu, 

jak i również amplitudzie wahań. Szczególnie w okresie od 1999 r. do 2007 r. 

Komponent cykliczny z modelu ST charakteryzuje się dużo mniejszą amplitudą 

wahań. Przebieg komponentów cyklicznych otrzymanych na podstawie filtrów 

BK i CHF jest bardziej gładki niż dla filtra HP i modelu strukturalnego (Rysunek 

3.11), gdzie nie udało się wyeliminować całkowicie zakłóceń krótkookresowych. 
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Rysunek 3.11. Komponent cykliczny ogólnego wskaźnika 
nastrojów gospodarczych w Polsce 
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W przebiegu komponentu cyklicznego BK zidentyfikowano aż 10 punktów 

zwrotnych (Tabela Z2.17), dla pozostałych postaci zidentyfikowano po 8 

punktów zwrotnych, większość punktów zwrotnych występuje w podobnych 

momentach, szczególnie po 1999 r. dla filtrów BK i CHF, gdzie różnice 

najczęściej wynoszą +/- 1 miesiąc. Występowanie punktów zwrotnych jest 

podobne do wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym opisanego 

powyżej. Wynika to za faktu, że wskaźnik ten wchodzi w skład indeksu ESI. 

Jednak różnice w liczbie i występowaniu punktów zwrotnych powodują, że w 

ujęciu przeciętnym charakterystyki długości cyklu są zróżnicowane. W 

przypadku filtra BK faza spadkowa średnio trwała ok. 14 miesięcy, podczas gdy 

w modelu strukturalnym ponad 29 miesięcy. Z kolei średnia długość fazy 

wzrostowej wahała się od 12 miesięcy do 23 miesięcy. W konsekwencji 

zidentyfikowano różne długości cyklu, dla filtra BK zidentyfikowano cykl ok. 

26-27 miesięczny (nieco ponad 2 lata), dla postaci z filtra CHF długość cyklu to 

ok. 37-40 miesięcy, czyli ponad trzy lata. W przypadku zastosowania filtra HP i 

strukturalnego modelu szeregów czasowych (ST) długość cyklu może wynosić 

nawet 3,5 roku. 
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W przebiegu wahań wskaźnika nastrojów gospodarczych występują podobne 

punkty zwrotne jak w ilościowych miernikach aktywności gospodarczej (PKB, 

produkcja przemysłowa). Przykładem są okresy dobrej koniunktury (górne 

punkty zwrotne) na przełomie 1997/1998 w połowie 2000 r., czy też boom 

przedakcesyjny w 2004 r. 

 

3.2.9.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

wykomponowanego z ogólnego wskaźnika nastrojów gospodarczych na 

podstawie czterech różnych metod są bardzo zróżnicowane w zależności od 

użytej metody, jak i miedzy krajami. Podstawowe miary synchronizacji 

przedstawiono w Tabeli 3.9, a przebieg poszczególnych postaci komponentu 

cyklicznego na tle strefy euro oraz wybranych krajów na Rysunkach Z1.9. 

Zdecydowanie najsilniejszy związek cyklu polskiego z cyklem w strefie euro 

uzyskano dla komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie filtra BK. Już 

sama analiza graficzna pozwala wnioskować o dużym podobieństwie 

zidentyfikowanych cykli (Rysunek Z1.9-A). W tym przypadku współczynnik 

koherencji wahał się od 0,2 (Portugalia) do 0,61 (Irlandia), wysoką koherencję 

zanotowano również dla Francji (0,49), Niemiec (0,47) i całej strefy euro (0,55). 

O silnej synchronizacji cykli wahań świadczy również wysoka wartość 

współczynnika korelacji jednoczesnej, który dla Irlandii wyniósł 0,74, a dla 

pozostałych krajów z wyjątkiem Portugalii przekroczył wartość 0,64. Generalnie 

wartości przesunięcia fazowego i wyniki analizy korelacji krzyżowych świadczą 

o opóźnieniu wzglądem cyklu polskiego (z wyjątkiem Irlandii i po części 

Włoch), opóźnienie może nawet sięgać 2 miesięcy.  

Dla postaci z filtra CHF współczynnik koherencji waha się od 0,20 do 0,31, 

jedynie dla Irlandii i całej strefy euro jego wartość przekroczyła próg 0,3. Dla 

tych krajów współczynnik korelacji jednoczesnej wyniósł odpowiednio 0,51 i 

0,54, a dla Niemiec 0,52. W przypadku pozostałych postaci komponentu 

cyklicznego siła synchronizacji jest raczej słaba, współczynniki koherencji 

wahają się od 0,02 do 0,14. 
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Analiza punktów zwrotnych (Tabela Z2.17) ukazuje niejednoznaczne wyniki. 

Dla postaci z filtra BK w ujęciu średnim uzyskano wyprzedzenia dla niektórych 

gospodarek strefy euro, podczas gdy analiz spektralna i korelacji krzyżowych 

wskazywała na opóźnienie względem cyklu polskiego, aczkolwiek te opóźnienia 

wynosiły jedynie ok. 1 miesiąca. Dotyczy to m.in. strefy euro i Niemiec. W 

większości przypadków uzyskano podobną liczbę punktów zwrotnych. 

Z analizy rekursywnych współczynników korelacji (Rysunek Z1.8-E) można 

wnioskować, że generalnie siła synchronizacji nie ulega zmianom w miarę 

wydłużania próby o nowe obserwacje (linia niebieska), współczynniki korelacji 

są stabilne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę współczynniki korelacji z ruchomym 

oknem (linia czerwona), to widoczne jest, że zależność cykli ulegała istotnym 

zmianom. W przypadku filtra BK mamy bardzo niskie współczynniki korelacji 

na początku i końcu analizowanej próby, a wysokie w latach 2002-2005. 

Przykładowo dla strefy euro współczynnik korelacji z ruchomym oknem w latach 

2002-2005 sięgały nawet 0,9, podczas gdy na początku i końcu analizowanej 

próby wynosiły ok. 0,6-0,7. Podobny profil zależności zanotowano dla Niemiec, 

Francji i Hiszpanii. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w analizowanych 

krajach dla poszczególnych postaci filtracji potwierdza silne podobieństwo cykli 

dla filtra BK. W tym przypadku polski komponent cykliczny można uznać za 

istotny element czynnika wspólnego dla analizowanej grupy krajów, relacja 

wariancji wynosi 0,6 i jest większa niż dla Portugalii. W przypadku pozostałych 

postaci filtracji relacja wariancji polskiego cyklu do dynamicznego czynnika 

wspólnego jest niższa, jest również najniższa spośród analizowanych krajów. 

Podsumowując, można stwierdzić, że wahania cykliczne ogólnego wskaźnika 

nastrojów gospodarczych są podobne w Polsce jak i w analizowanych krajach 

strefy euro jedynie w przypadku zastosowania filtra BK oraz częściowo w 

przypadku filtra CHF. Silną synchronizację wykazano dla Irlandii, Niemiec, 

Francji oraz strefy euro jako całości. Przy zastosowaniu filtra BK siła 

synchronizacji ogólnego wskaźnika nastrojów gospodarczych jest większa niż 

miało to miejsce dla PKB, aczkolwiek jest nieporównywalnie słabsza niż dla 

wskaźnika koniunktury w przemyśle. Można na podstawie tego zestawienia 

wyciągnąć wniosek, że oceny nastrojów gospodarczych w innych sektorach niż 

przemysł są słabiej zsynchronizowane w Polsce i strefie euro. Może to też 
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wynikać z faktu, że stopień globalizacji jest jednak największy w przemyśle. 

Koniunktura w budownictwie, usługach, handlu wewnętrznym, czy też oceny 

koniunktury dokonywane przez gospodarstwa domowe są w większym stopniu 

formułowane przez pryzmat procesów wewnętrznych, a więc co za tym idzie są 

mniej skorelowane z ogólnym cyklem europejskim. Słabą synchronizację 

wykazano w opracowaniu m.in. dla wskaźnika koniunktury konsumenckiej. 

 

 
Tabela 3.9. Podstawowe miary synchronizacji cyklu ogólnego 
wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI) 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,55 -1,08 0,71 0,73 -1 0,77 
DE 0,47 -1,63 0,64 0,70 -2 0,74 
FR 0,49 -1,56 0,66 0,69 -2 0,77 
IT 0,44 -0,55 0,65 0,65 0 0,72 
ES 0,40 -1,43 0,59 0,63 -2 0,74 
IE 0,61 1,36 0,74 0,79 2 0,67 
PT 0,20 -1,22 0,43 0,43 -1 0,74 

filtr CHF 

strefa euro 0,30 -0,40 0,54 0,54 -1 0,74 
DE 0,28 -0,43 0,52 0,52 -1 0,74 
FR 0,24 -1,13 0,47 0,49 -2 0,73 
IT 0,25 -0,17 0,49 0,49 0 0,73 
ES 0,20 -0,54 0,43 0,44 -1 0,69 
IE 0,31 1,71 0,51 0,56 3 0,74 
PT 0,22 -1,30 0,45 0,47 -2 0,76 

filtr HP 

strefa euro 0,04 -1,37 0,19 0,23 -3 0,62 
DE 0,05 -0,37 0,24 0,31 -4 0,57 
FR 0,05 -1,32 0,13 0,18 -3 0,65 
IT 0,02 -0,05 0,07 0,07 0 0,54 
ES 0,03 -1,71 0,12 0,21 -4 0,56 
IE 0,09 1,93 0,25 0,37 4 0,54 
PT 0,05 -1,55 0,16 0,27 -4 0,65 

model ST 

strefa euro 0,14 -0,55 0,43 0,43 0 0,63 
DE 0,06 -0,41 0,28 0,28 0 0,50 
FR 0,11 -1,16 0,21 0,33 -3 0,58 
IT 0,09 -0,69 0,27 0,27 0 0,60 
ES 0,12 -0,13 0,40 0,40 0 0,52 
IE 0,06 3,42 -0,01 -0,16 -2 0,59 
PT 0,07 -0,07 0,28 0,28 0 0,54 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

Niemniej jednak fakt, że wahania cykliczne indeksu ESI są silniej 

zsynchronizowane z cyklem w strefie euro niż miało to miejsce dla PKB 

świadczy o tym, że reakcje podmiotów rynkowych (firm przemysłowych, 
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handlowych, budowlanych, usługowych czy też konsumentów), ich oczekiwania 

i percepcja zjawisk gospodarczych są podobne w Polsce i krajach strefy euro. To 

dopiero różnice instytucjonalne i strukturalne powodują różnice w cyklu 

obserwowanym na podstawie ogólnej aktywności gospodarczej mierzonej na 

podstawie PKB. 

Podobnie jak w przypadku wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym 

należy mieć na uwadze, że amplitudy wahań analizowanego w niniejszym 

podrozdziale wskaźnika są również z definicji mniejsze niż w przypadku 

zmiennych ilościowych, co może powodować, że miary synchronizacji są 

wyższe. 

 

3.2.10. Złożony wskaźnik wyprzedający (CLI) 

 

Złożony wskaźnik wyprzedzający (ang. composite leading indicator - CLI), 

obliczany jest przez OECD dla większości gospodarek należących do tej 

organizacji. Wskaźnik jest syntetycznym miernikiem, w jego skład wchodzi kilka 

szeregów czasowych wyselekcjonowanych spośród szerokiego zakresu 

krótkookresowych mierników sytuacji gospodarczej dla każdego z krajów 

osobno.
10

 Szczegółowy opis metod konstrukcji tych wskaźników zawarto m.in. w 

OECD (2006, 2005, 1997, 1987) oraz na stronie internetowej 

(www.oecd.org/std/cli). Szerzej na temat danych i ich źródeł napisano w 

Załączniku 3. 

 

3.2.10.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Uzyskane komponenty cykliczne (z wyjątkiem modelu strukturalnego ST) 

wykazują wahania o zbliżonym przebiegu jak i również amplitudzie wahań. 

Komponent cykliczny z modelu ST charakteryzuje się dużo mniejszą amplitudą 

wahań. Przebieg komponentów cyklicznych otrzymanych na podstawie filtrów 

                                                                                                                                    

10 Listę komponentów wskaźników CLI przedstawiono w: OECD, Composite …. 
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BK i CHF jest bardziej gładki niż dla filtra HP i modelu strukturalnego (Rysunek 

3.12), z którego nie udało się wyeliminować całkowicie zakłóceń 

krótkookresowych. 

 
Rysunek3.12. Komponent cykliczny złożonego wskaźnika 
wyprzedzającego w Polsce 
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W przebiegu komponentu cyklicznego uzyskanego na podstawie filtrów BK i HP 

zidentyfikowano 8 punktów zwrotnych (Tabela Z2.19), dla pozostałych postaci 

zidentyfikowano po 7 punktów zwrotnych, różnice dotyczą początku i końca 

próby. Większość punktów zwrotnych występuje w podobnych momentach, 

aczkolwiek różnice sięgają od minus 3 do plus 4 miesięcy. 

W ujęciu przeciętnym charakterystyki cyklu są bardzo podobne dla wszystkich 4 

postaci komponentu cyklicznego. W zależności od postaci faza spadkowa trwała 

ok. 15-18 miesięcy, a faza wzrostowa ok. 18-32 miesięcy. Średnia długość cyklu 

to ok. 37-42 miesiące, a więc ok. 3-3,5 lat, czyli podobnie jak dla produkcji 

przemysłowej. 
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3.2.10.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

wykomponowanego ze złożonego wskaźnika wyprzedzającego OECD na 

podstawie różnych metod są nieznacznie zróżnicowane w zależności od użytej 

metody, większe różnice występują między krajami. Podstawowe miary 

synchronizacji przedstawiono w Tabeli 3.10, a przebieg poszczególnych postaci 

komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz wybranych krajów na Rysunkach 

Z1.10. 

Silniejszy związek cyklu polskiego z cyklem w strefie euro uzyskano dla 

komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie filtra BK. Jednak zależność 

nie jest wysoka. Najwyższy współczynnik koherencji uzyskano dla strefy euro 

(0,33) i co zaskakujące dla Irlandii (0,32). Dla tych krajów uzyskano najwyższe 

współczynniki korelacji jednoczesnej (odpowiednio 0,47 i 0,51). Relatywnie 

wysoki współczynnik korelacji uzyskano dla Niemiec (0,45). Analiza korelacji 

krzyżowych wskazuje na jeszcze silniejszy związek. Współczynniki korelacji 

wyniosły dla Niemiec, Francji i Irlandii 0,57-0,6 dla przy opóźnieniach od 3 do 4 

miesięcy. Przesunięcie fazowe również wskazuje na opóźnienia 2-4 miesięczne. 
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Tabela 3.10. Podstawowe miary synchronizacji cyklu złożonego 
wskaźnika wyprzedzającego 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,33 -3,15 0,47 0,60 -4 0,63 
DE 0,30 -3,14 0,45 0,57 -3 0,64 
FR 0,30 -3,95 0,40 0,57 -4 0,59 
IT 0,19 -1,47 0,41 0,44 -2 0,70 
ES 0,18 -2,26 0,38 0,45 -4 0,66 
IE 0,32 -2,25 0,51 0,57 -3 0,63 
PT 0,19 -9,29 0,05 0,34 -4 0,54 

filtr CHF 

strefa euro 0,26 -3,69 0,37 0,55 -4 0,71 
DE 0,20 -3,84 0,33 0,48 -4 0,68 
FR 0,26 -4,31 0,33 0,55 -4 0,68 
IT 0,16 -2,35 0,36 0,41 -3 0,69 
ES 0,31 -1,44 0,53 0,60 -4 0,72 
IE 0,18 -3,31 0,33 0,44 -4 0,64 
PT 0,14 -8,97 0,04 0,27 -4 0,62 

filtr HP 

strefa euro 0,22 -4,57 0,30 0,46 -4 0,56 
DE 0,19 -4,24 0,29 0,42 -4 0,57 
FR 0,23 -5,33 0,24 0,46 -4 0,47 
IT 0,06 -3,57 0,19 0,20 -3 0,54 
ES 0,32 -1,74 0,50 0,56 -4 0,63 
IE 0,14 -4,57 0,24 0,31 -4 0,54 
PT 0,16 -12,45 -0,11 -0,34 4 0,55 

model ST 

strefa euro 0,11 -4,43 0,08 0,31 -4 0,56 
DE 0,08 -5,31 0,00 0,28 -4 0,53 
FR 0,06 -7,51 -0,07 0,22 -4 0,52 
IT 0,01 -0,64 0,05 0,14 -3 0,54 
ES 0,09 -3,23 0,16 0,17 1 0,54 
IE 0,21 -0,10 0,20 0,22 1 0,58 
PT 0,03 -5,81 0,00 0,15 -3 0,49 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

Dla postaci z filtra CHF i HP siła synchronizacji jest średnio nieco słabsza niż dla 

filtra BK. Dla tych postaci najwyższy współczynnik koherencji uzyskano dla 

Hiszpanii (0,32-0,32). Dla pozostałych krajów koherencje nie przekraczają 0,3. 

Również dla Hiszpanii uzyskano najwyższe współczynniki korelacji 

jednoczesnej (odpowiednio 0,53 i 0,50). Korelacje krzyżowe sięgnęły poziomu 

0,56-0,6 przy opóźnieniu o 4 miesiące. W przypadku korelacji krzyżowych 

wysokie współczynniki uzyskano dla Francji i strefy euro (0,55) dla filtra CHF. 

W przypadku zastosowania modelu ST siła zależności jest słaba dla wszystkich 

krajów, współczynniki koherencji nie przekraczają wartości 0,2, a współczynniki 

korelacji 0,3. 
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Badano także zmiany siły synchronizacji w czasie, przy pomocy rekursywnych 

współczynników korelacji (Rysunek Z1.7-E).  Stwierdzono, iż w większości 

przypadków siła synchronizacji ulega zwiększeniu w miarę wydłużania próby o 

nowe obserwacje (linia niebieska), współczynniki korelacji się zwiększają. 

Wyjątkiem jest Hiszpania, gdzie współczynniki korelacji zmniejszają się. 

Rosnąca siła synchronizacji jest szczególnie widoczna dla Niemiec, Włoch i całej 

strefy euro. Analiza współczynników korelacji z ruchomym 6-letnim oknem 

(linia czerwona) pokazuje, że siła synchronizacji dla tych gospodarek jest 

znacznie większa w drugiej połowie analizowanego okresu. W przypadku filtra 

BK mamy na początku analizowanej próby nawet ujemne współczynniki, które 

od 2003 roku uległy znacznemu zwiększeniu. W przypadku strefy euro i Niemiec 

sięgnęły nawet poziomu 0,7-0,8. Tendencja wzrostowa jest również widoczna dla 

Włoch i Irlandii. 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.19) ukazuje raczej słabe dopasowanie wahań w Polsce i krajach strefy 

euro. W większości przypadków w krajach strefy euro wystąpił dodatkowy cykl, 

w większości przypadków wahania w strefie euro w ujęciu przeciętnym mają 

opóźniony charakter od 2 nawet do 8-10 miesięcy (Portugalia). W przypadku 

dużych gospodarek i Irlandii od 2001 r. różnice w występowaniu punktów 

zwrotnych są zdecydowanie mniejsze. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w analizowanych 

krajach (Tabela Z2.20) dla poszczególnych postaci filtracji wskazuje na 

podobieństwo wahań dla wspólnego czynnika uzyskanego na bazie komponentu 

cyklicznego z modelu ST, wspólność wariancji wynosi 0,7 i jest większa niż w 

innych krajach. Jest to dość zaskakujący wynik w kontekście słabych wyników 

dla pozostałych mierników synchronizacji. Dla pozostałych postaci filtracji 

wspólność wariancji w modelu dynamicznego czynnika wspólnego jest niższa 

niż 0,4. 

Podsumowując, można stwierdzić, że uzyskane wyniki są zróżnicowane w 

zależności od zastosowanej metody filtracji i nie wskazują jednoznacznie na 

podobieństwo wahań w Polsce i krajach strefy euro. Poszczególne postacie 

filtracji wskazują na różne kraje. Wahania cykliczne złożonego wskaźnika 

wyprzedzającego w Polsce, jak i w analizowanych krajach strefy euro są 

umiarkowanie podobne dla Irlandii, Niemiec i strefy euro przy zastosowaniu 
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filtra BK do dekompozycji. Wykazano również, że dla dużych gospodarek i 

Irlandii siła synchronizacji jest znacznie lepsza w drugiej połowie analizowanego 

okresu (od 2003 roku). 

 

3.2.11. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w 

przemyśle przetwórczym (w %) 

 

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle przetwórczym jest 

wyrażony w procentach całkowitych zdolności produkcyjnych. Jest obliczany na 

podstawie  odpowiedzi przedsiębiorstw ankietowanych w ramach badania 

koniunktury przemysłu przetwórczego prowadzonego przez EUROSTAT. 

Wskaźnik ten w sposób bezpośredni mierzy odchylenia poziomu produkcji od 

pewnego średniego poziomu wykorzystania potencjału produkcyjnego. Z 

definicji wskaźnik ten nie powinien zwierać trendu, jednak w przypadku 

niektórych krajów w obrębie analizowanej próby mieliśmy do czynienia z taką 

sytuacją, co uzasadnia wykorzystanie filtra HP i modelu strukturalnego. Ponadto 

filtracja oczyszcza ten wskaźnik z wahań krótkookresowych i średniej. 

 

3.2.11.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Przeprowadzona filtracja komponentów cyklicznych zgodnie z oczekiwaniami 

wykazała, że również stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (ICU_PC) 

podlega istotnym wahaniom koniunkturalnym wokół pewnego średniego 

poziomu. Wszystkie postacie komponentu cyklicznego z wyjątkiem modelu 

strukturalnego ST wykazują wahania cykliczne o zbliżonym przebiegu, jak i 

również amplitudzie wahań (Rysunek 3.13). W przypadku modelu ST wahania są 

marginalne (od -0,8 pp. do +0,4 pp. wobec +/-4 pp. dla pozostałych postaci), co 

raczej skłania do konkluzji, że ten sposób filtracji nie jest odpowiedni dla tego 

typów szeregów. 

W przebiegu komponentu cyklicznego BK zidentyfikowano 7 punktów 

zwrotnych (Tabela Z2.21), dla filtra CHF (6), dla filtra HP (5), a dla modelu ST 4 
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punkty zwrotne. Dodatkowe punkty zwrotne wystąpiły na początku i końcu 

analizowanej próby. W latach 1999-2004 dla tych trzech filtrów zanotowano 

wręcz idealną zgodność, jedynie dla dwóch punktów zwrotnych różnica wynosiła 

1 miesiąc. Aczkolwiek główne zwroty koniunktury ujawniły się również w 

komponencie cyklicznym otrzymanym na podstawie modelu ST. 

W ujęciu przeciętnym charakterystyki cyklu są bardzo podobne dla filtra BK, 

CHF i HP. Dla tych postaci komponentu cyklicznego faza spadkowa trwała ok. 5 

kwartałów, a faza wzrostowa ok. 8 kwartałów. W konsekwencji średnia długość 

cyklu to ok. 11-13 kwartałów w zależności od postaci komponentu cyklicznego i 

tego, czy mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi punktami 

zwrotnymi. W przypadku modelu ST średnia faza spadkowa trwa 11 kwartałów, 

a faza spadkowa 12 kwartałów, a cały cykl 16-30 kwartałów. 

Rysunek 3.13. Komponent cykliczny wskaźnika wykorzystania 
mocy produkcyjnych w Polsce 
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Dla filtrów BK, CHF i HP zidentyfikowano więc krótsze cykle, ok. 2-letnie, a dla 

modelu strukturalnego długość cyklu może nawet sięgać 7 lat, ale ten rezultat 

raczej należy interpretować z ostrożnością. 
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3.2.11.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego, 

wykomponowanego ze wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych na 

podstawie czterech różnych metod, są bardzo zróżnicowane w zależności od 

użytej metody, jak i między krajami. Podstawowe miary synchronizacji 

przedstawiono w Tabeli 3.11, a przebieg poszczególnych postaci komponentu 

cyklicznego na tle strefy euro oraz wybranych krajów na Rysunkach Z1.11. 

Zdecydowanie najsilniejszy związek cyklu polskiego z cyklem w strefie euro 

uzyskano dla komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie filtra BK. 

Aczkolwiek uzyskane wyniki w zależności od użytego miernika mogą być 

interpretowane w różny sposób, są niejednoznaczne. O ile analiza współczynnika 

koherencji wskazuje na silną zależność dla Hiszpanii (0,65), Niemiec (0,56) i 

całej strefy euro (0,57) to analiza współczynnika korelacji jednoczesnej nie jest 

już tak pozytywna, współczynniki korelacji wynoszą odpowiednio 0,04, 0,5 i 

0,37, a więc jedynie dla Niemiec potwierdzają relatywnie silną zależność. Co jest 

również istotne dla Niemiec i strefy euro maksymalne współczynniki korelacji 

krzyżowej są ujemne (ok. -0,8 dla wyprzedzenia o 4 kwartały), a dla Hiszpanii 

uzyskano silną dodatnią korelację (0,73) dla opóźnienia o 3 kwartały. Jednak 

analiza graficzna przebiegu wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych 

(Rysunek 3.13) dla tych krajów wskazuje na silniejszą zależność, niż to zostało 

ujawnione na podstawie opisanych mierników. Istotna rozbieżność w przebiegu 

analizowanych zmiennych wystąpiła jedynie na początku próby, w okresie 1995-

1997, kiedy w krajach strefy euro – odmiennie niż w Polsce – znacznie 

zmniejszyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych. To w dużej mierze rzutuje 

na średnie miary zależności, a w szczególności na rozkład korelacji krzyżowych. 
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Tabela 3.11. Podstawowe miary synchronizacji cyklu wskaźnika 
wykorzystania mocy produkcyjnych (%) 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,57 -2,40 0,37 -0,84 4 0,69 
DE 0,56 -1,87 0,50 -0,82 4 0,67 
FR 0,40 -4,31 -0,14 -0,61 2 0,50 
IT 0,46 -2,11 0,42 -0,83 4 0,69 
ES 0,65 -3,22 0,04 0,73 -3 0,38 
IE 0,12 -3,18 0,07 -0,42 4 0,60 
PT 0,40 -2,62 0,22 0,66 -3 0,60 

filtr CHF 

strefa euro 0,39 -3,82 -0,22 -0,79 4 0,42 
DE 0,38 -3,27 -0,09 -0,79 4 0,46 
FR 0,36 -0,15 -0,56 -0,62 1 0,33 
IT 0,25 -3,73 -0,17 -0,70 4 0,44 
ES 0,61 -3,51 -0,05 -0,64 4 0,38 
IE 0,13 0,20 -0,39 -0,45 2 0,38 
PT 0,28 -2,64 0,12 -0,60 4 0,56 

filtr HP 

strefa euro 0,37 -3,66 -0,15 -0,75 4 0,54 
DE 0,36 -3,00 0,04 -0,71 4 0,63 
FR 0,36 -5,57 -0,58 -0,65 1 0,33 
IT 0,25 -3,62 -0,13 -0,65 4 0,50 
ES 0,59 -3,18 0,06 0,70 -3 0,50 
IE 0,21 -5,44 -0,56 -0,59 1 0,40 
PT 0,30 -3,01 0,02 -0,62 4 0,60 

model ST 

strefa euro 0,32 -2,90 -0,01 -0,52 4 0,52 
DE 0,41 -2,23 0,15 -0,48 4 0,50 
FR 0,28 -5,00 -0,54 -0,66 3 0,33 
IT 0,12 -1,14 0,11 0,13 -1 0,58 
ES 0,32 -2,82 0,11 0,45 -4 0,60 
IE 0,04 -4,67 -0,20 -0,25 3 0,42 
PT 0,40 -3,51 -0,34 -0,83 4 0,31 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

W przypadku pozostałych postaci komponentu cyklicznego współczynniki 

koherencji w większości przypadków nie przekraczają poziomu 0,4, a 

współczynniki korelacji jednoczesnych i krzyżowych są ujemne, co świadczy o 

słabej synchronizacji. 

Analiza punktów zwrotnych (Tabela Z2.21) ukazuje również niejednoznaczne 

wyniki. W zależności od postaci zastosowanego filtra mamy do czynienia raczej 

z opóźnioną sygnalizacją punktów zwrotnych (od 1 do nawet 10 kwartałów). W 

przypadku zastosowania filtra BK w większości krajów strefy euro wystąpił 

dodatkowy cykl, co wzmiankowano powyżej (dolny punkt zwrotny w 1996 r.). 
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Po tym okresie punkty zwrotne dla Niemiec i strefy euro występują 1-2 kwartały 

po punktach zwrotnych w cyklu polskim. 

Wnioski płynące z analizy rekursywnych współczynników korelacji (Rysunek 

Z1.11-E), częściowo tłumaczą niejednoznaczną interpretację syntetycznych miar 

synchronizacji opisaną powyżej. W większości przypadków generalnie siła 

synchronizacji ulega zwiększeniu w miarę wydłużania próby o nowe obserwacje 

(linia niebieska), współczynniki korelacji się zwiększają. Z kolei, jeżeli 

weźmiemy pod uwagę współczynniki korelacji z ruchomym 6-letnim oknem 

(linia czerwona) to widoczne jest, że wzajemna zależność cykli ulegała istotnym 

zmianom. W przypadku filtra BK mamy bardzo niskie współczynniki korelacji 

na początku analizowanej próby, a wysokie w latach 2002-2003, a później niższe 

i znowu wysokie. W przypadku strefy euro i Niemiec dla próby 2000-2006 

wskaźniki korelacji jednoczesnej sięgnęły nawet poziomu 0,7. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w analizowanych 

krajach (Tabela Z2.22) dla poszczególnych postaci filtracji wskazuje na słabe 

podobieństwo cykli w Polsce i krajach strefy euro. Dla wszystkich postaci 

komponentu cyklicznego relacja wariancji wynosi nie przekracza poziomu 0,3 i 

jest najmniejsza spośród analizowanych krajów. 

 

3.2.12. Wskaźnik bieżących zdolności produkcyjnych w 

przemyśle przetwórczym (saldo) 

 

W przeciwieństwie do procentowego wskaźnika wykorzystania mocy 

produkcyjnych, który opisano powyżej (podrozdział 3.2.11) niniejszy wskaźnik 

jest obliczany jako saldo odsetków odpowiedzi w pytaniu czy: „aktualne 

zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa przy posiadanym portfelu zamówień i 

jego oczekiwanych zmianach w najbliższych miesiącach są: 1) zbyt duże, 2) 

wystarczające, 3) zbyt małe.” Saldo jest obliczane jako różnica udziałów 

wariantu 1 i 2. Wobec powyższego interpretacja kierunków zmian tego 

wskaźnika jest przeciwna do procentowego stopnia wykorzystania mocy 

produkcyjnych. W przypadku analizowanego tutaj wskaźnika  odnosimy się do 

bieżącego i oczekiwanego portfela zamówień, a nie bieżącego procesu 

produkcyjnego. Wskaźnik ten, podobnie jak wskaźnik wykorzystania mocy 
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produkcyjnych, obliczany jest dla wszystkich krajów UE na podstawie 

zharmonizowanej metodologii (por. EC DG-ECFIN, 2007) przez EUROSTAT. 

 

3.2.12.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Przeprowadzona filtracja komponentów cyklicznych zgodnie z oczekiwaniami 

wykazała, że również wskaźnik bieżących zdolności produkcyjnych 

(ICPC_BAL) podlega istotnym wahaniom koniunkturalnym wokół pewnego 

średniego poziomu. Wszystkie postacie komponentu cyklicznego z wyjątkiem 

modelu strukturalnego ST wykazują wahania cykliczne o zbliżonym przebiegu, 

jak i również amplitudzie wahań (Rysunek 3.14). W przypadku modelu ST 

wahania są marginalne (+/-1,5 pp. wobec +/-9 pp. dla pozostałych postaci), co 

raczej skłania do konkluzji, że ten sposób filtracji nie jest odpowiedni dla tego 

typów szeregów. 

Rysunek 3.14. Komponent cykliczny wskaźnika zdolności 
produkcyjnych w Polsce 
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W przebiegu komponentu cyklicznego BK i CHF zidentyfikowano 8 punktów 

zwrotnych (Tabela Z2.23), dla filtra HP – 7, a dla modelu ST – 5 punktów 
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zwrotnych. Generalnie przebiegi komponentów dla filtrów BK, CHF i HP jest 

prawie identyczny, dodatkowe punkty zwrotne wystąpiły w końcu analizowanej 

próby, w przypadku filtrów BK i CHF mamy dolny punkt zwrotny w Q1-2007, 

który nie wystąpił dla HP. Mimo, że komponent cykliczny ma znacznie mniejszą 

amplitudę, punkty zwrotne w jego przebiegu pokrywają się z pozostałymi 

postaciami. Generalnie występowanie punktów zwrotnych różni się o +/- 1 

kwartałów, jednak najczęściej jest to ten sam moment. 

Wobec powyższego w ujęciu przeciętnym charakterystyki cyklu są bardzo 

podobne, szczególnie dla filtrów BK, CHF i HP. Faza spadkowa trwała ok. 5-6 

kwartałów, a faza wzrostowa ok. 7-8 kwartałów. W konsekwencji średnia 

długość cyklu to ok. 13-14 kwartałów w zależności od postaci komponentu 

cyklicznego i tego, czy mierzymy tą długość między górnymi czy dolnymi 

punktami zwrotnymi. Dla modelu ST te charakterystyki są podobne. 

Dla wskaźnika bieżących zdolności produkcyjnych w przemyśle przetwórczym 

zidentyfikowano więc cykl ok. 3-3,5 letni, podobny średnio jak dla innych 

zmiennych. 

 

3.2.12.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Wyniki analizy synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego 

wykomponowanego ze wskaźnika bieżących zdolności produkcyjnych na 

podstawie czterech różnych metod są bardzo zróżnicowane w zależności od 

użytej metody, jak i między krajami. Podstawowe miary synchronizacji 

przedstawiono w Tabeli 3.12, a przebieg poszczególnych postaci komponentu 

cyklicznego na tle strefy euro oraz wybranych krajów na Rysunkach Z1.12. 

Zdecydowanie najsilniejszy związek cyklu polskiego z cyklem w strefie euro 

uzyskano dla komponentu cyklicznego otrzymanego na podstawie filtra BK. 

Największe współczynniki koherencji uzyskano dla Niemiec i strefy euro (0,46) i 

Hiszpanii (0,4). Najwyższe współczynniki korelacji jednoczesnej również 

uzyskano dla Niemiec i całej strefy euro (odpowiednio 0,57 i 0,51). Dla tych 

krajów korelacje krzyżowe wyniosły aż 0,64 przy opóźnieniu o 1 kwartał. Dla 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 97 

Hiszpanii przy wyprzedzeniu o 2 kwartały korelacja wyniosła również 0,64. Dla 

pozostałych krajów wyniki są słabe i niejednoznaczne, współczynniki koherencji 

wynoszą 0,2-0,3, a współczynniki korelacji w wielu przypadkach są ujemne. 

Aczkolwiek tutaj też najwyższą zależność uzyskano dla Niemiec i strefy euro. 

W przypadku pozostałych postaci filtracji komponentów cyklicznych wyniki są 

bardzo niejednoznaczne i raczej wskazują na słabą zależność wahań w Polsce i 

badanych krajach. Generalnie współczynniki koherencji nie przekraczają 

poziomu 0,3. Uzyskano również niskie lub ujemne współczynniki korelacji 

jednoczesnych. Współczynniki korelacji krzyżowych są wysokie, ale ujemne 

(nawet -0,5) przy wyprzedzeniach (ok. 4 kwartały) względem cyklu polskiego, 

co jest przeciwnym wynikiem, jeśli spojrzymy na przesunięcie fazowe. 

Z analizy rekursywnych współczynników korelacji (Rysunek Z1.12-E) wynika 

generalnie, że w większości przypadków siła synchronizacji ulega zwiększeniu w 

miarę wydłużania próby o nowe obserwacje (linia niebieska), współczynniki 

korelacji się zwiększają. Szczególnie w przypadku dużych gospodarek. Analiza 

współczynników korelacji z ruchomym 6-letnim oknem (linia czerwona) 

pokazuje, że siła synchronizacji dla tych gospodarek jest znacznie większa w 

drugiej połowie analizowanego okresu. W przypadku filtra BK mamy bardzo 

umiarkowane współczynniki korelacji na początku analizowanej próby, a 

wysokie od 2003 roku. W przypadku strefy euro i Niemiec sięgnęły nawet 

poziomu 0,9. Można z tego wnioskować, że w dużych gospodarkach i całej 

strefie euro stopień synchronizacji wahań w przebiegu wskaźnika zdolności 

produkcyjnych ulega istotnemu wzmocnieniu. 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.23) potwierdza wyciągnięty powyżej wniosek, że w przypadku 

postaci z filtra BK wahania wskaźnika zdolności produkcyjnych w Polsce są 

podobne do ujawnionych wahań dla Niemiec i całej strefy euro. W tych krajach 

zidentyfikowano taką samą liczbę cykli, ponadto od 1999 r. punkty zwrotne są 

bardzo zbliżone (+/- 1 kwartał). W ujęciu przeciętnym cykl polski jest 

wyprzedzający. W przypadku pozostałych krajów, z wyjątkiem Włoch również 

zidentyfikowano taką samą liczbę cykli, przy czym tam różnice w sygnalizacji 

punktów zwrotnych są większe i zróżnicowane. 
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Tabela 3.12: Podstawowe miary synchronizacji cyklu wskaźnika 
zdolności produkcyjnych 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,46 -1,42 0,51 0,64 -1 0,79 
DE 0,46 -1,08 0,57 0,64 -1 0,83 
FR 0,31 -2,31 0,25 -0,49 4 0,60 
IT 0,26 -1,08 0,41 -0,50 4 0,73 
ES 0,40 -2,05 0,34 0,64 -2 0,67 
IE 0,20 0,12 0,41 0,41 0 0,63 
PT 0,30 -2,67 0,17 -0,70 4 0,65 

filtr CHF 

strefa euro 0,28 -2,76 0,14 -0,52 4 0,63 
DE 0,27 -2,33 0,21 -0,52 4 0,67 
FR 0,26 -4,00 -0,06 -0,45 3 0,54 
IT 0,09 -3,11 0,06 -0,38 4 0,60 
ES 0,19 -2,51 0,16 -0,39 4 0,58 
IE 0,05 -1,73 0,10 -0,20 4 0,56 
PT 0,21 -3,70 -0,10 -0,60 4 0,56 

filtr HP 

strefa euro 0,31 -2,71 0,17 -0,51 4 0,67 
DE 0,31 -2,14 0,28 -0,51 4 0,65 
FR 0,26 -4,04 -0,07 -0,43 3 0,46 
IT 0,11 -3,15 0,05 -0,34 4 0,58 
ES 0,14 -3,02 0,08 -0,32 3 0,62 
IE 0,09 -1,68 0,16 -0,28 4 0,52 
PT 0,26 -3,93 -0,12 -0,61 3 0,50 

model ST 

strefa euro 0,35 -2,00 0,20 -0,35 4 0,50 
DE 0,44 -1,45 0,33 0,37 -1 0,48 
FR 0,28 -4,02 -0,16 -0,42 4 0,46 
IT 0,09 -2,58 0,05 -0,23 4 0,48 
ES 0,12 -2,17 0,10 -0,26 4 0,46 
IE 0,20 -2,02 0,11 -0,31 4 0,46 
PT 0,30 -4,05 -0,25 -0,61 4 0,23 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 6-40 kwartałów, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w analizowanych 

krajach (Tabela Z2.24) dla poszczególnych postaci filtracji potwierdza silniejsze 

podobieństwo cykli dla filtra BK w porównaniu do pozostałych postaci filtracji. 

Aczkolwiek relacja wariancji jest najniższa spośród wszystkich krajów i raczej 

świadczy, że polski czynnik dynamiczny w nie małym stopniu wyjaśnia wspólny 

czynnik dynamiczny. 

Podsumowując powyższe wyniki, można stwierdzić, że wahania cykliczne 

wskaźnika zdolności produkcyjnych w Polsce, jak i w analizowanych krajach 

strefy euro są podobne dla dużych gospodarek i całej strefy euro. Silna 
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synchronizację wykazano dla Niemiec oraz strefy euro jako całości, słabą dla 

Włoch i Irlandii. Siła tej synchronizacji zależy od zastosowanej metody 

wkomponowania czynnika cyklicznego, lepsze wyniki uzyskano dla filtra BK. 

Wykazano również, że dla dużych gospodarek siła synchronizacji jest znacznie 

lepsza w drugiej połowie analizowanego okresu (od 2002 roku). 

 

3.2.13. Zharmonizowana stopa bezrobocia 

 

W przypadku miesięcznej zharmonizowanej stopy bezrobocia (UR), według 

metodologii EUROSTAT, dostępne są dane od 1997 r., a więc próba jest krótsza. 

 

3.2.13.1. Charakterystyka komponentu cyklicznego w Polsce 

 

Zastosowane metody filtracji źródłowych szeregów czasowych pozwoliły 

wykomponować w przebiegu miesięcznej stopy bezrobocia wahania cykliczne 

(Rysunek 3.15). Przebieg wahań jest podobny dla filtrów pasmowo-

przepustowych (BK i CHF), których przebieg jest dodatkowo bardziej gładki. 

Przebieg komponentu z filtra HP jest również podobny ale tu nie udało się 

wyeliminować całkowicie zakłóceń krótkookresowych. Wyjątkiem jest 

komponent cykliczny z modelu strukturalnego, dla którego amplituda wahań była 

mniejsza (+/- 0,4 wobec -3 pp. do +1 pp. dla filtrów). 
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Rysunek 3.15. Komponent cykliczny stopy bezrobocia w Polsce 
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W przebiegu wszystkich analizowanych postaci komponentu cyklicznego stopy 

bezrobocia zidentyfikowano bardzo podobne punkty zwrotne (Tabela Z2.25), w 

większości przypadków różnice w występowaniu punktów zwrotnych wynosiły 

+/- 1-3 miesiące. W przypadku zastosowania filtra BK i HP zidentyfikowano 9 

punktów zwrotnych, dla filtra HP i modelu strukturalnego 8 punktów zwrotnych. 

Różnice dotyczą końca próby. 

W konsekwencji tego w ujęciu przeciętnym charakterystyki cyklu są bardzo 

podobne dla wszystkich 4 postaci komponentu cyklicznego. W zależności od 

postaci filtracji faza spadkowa trwała ok. 9-12 miesięcy, a faza wzrostowa 13-14 

miesięcy. Średnia długość cyklu to ok. 21-26 miesięcy w zależności od postaci 

komponentu cyklicznego i tego, czy mierzymy tą długość między górnymi czy 

dolnymi punktami zwrotnymi. Zidentyfikowany cykl trwał w ujęciu średnim ok. 

2 lata, przy czym fazy wzrostowe są nieznacznie dłuższe. 
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3.2.13.2. Synchronizacja ze strefą euro i wybranymi krajami 

 

Podstawowe miary synchronizacji przedstawiono w tablicy niżej, a przebieg 

poszczególnych postaci komponentu cyklicznego na tle strefy euro oraz 

wybranych krajów na rysunkach w Załączniku 1 (Rysunki Z1.13). Już analiza 

wykresów pozwala stwierdzić, że zidentyfikowane wahania stopy bezrobocia w 

Polsce znacznie odbiegają od wahań zarejestrowanych w strefie euro i 

analizowanych krajach. Dla krajów strefy euro amplituda wahań jest niewielka, 

w przypadku Polski amplituda jest relatywnie duża i mamy do czynienia większą 

liczbą cykli. Te wnioski potwierdzają również syntetyczne miary synchronizacji. 

Dla filtrów BK, CHF i HP współczynniki koherencji nie przekraczają poziomu 

0,18. Współczynniki korelacji jednoczesnej dla tych postaci są ujemne lub 

bardzo niskie (maksymalnie 0,37). Również korelacje krzyżowe wskazują na 

brak synchronizacji. W przypadku modelu strukturalnego syntetyczne miary 

synchronizacji są relatywnie wysokie, ale te rezultaty należy interpretować z 

dużą ostrożnością z uwagi na fakt, że stopa bezrobocia w krajach strefy euro 

charakteryzuje się bardzo małą wariancją. 

Analiza punktów zwrotnych we wszystkich analizowanych gospodarkach 

(Tabela Z2.25) potwierdza wyciągnięty powyżej wniosek, że podobieństwo 

wahań stopy bezrobocia w Polsce i krajach strefy euro jest niewielkie. W 

przypadku tych krajów zidentyfikowano znacznie mniej punktów zwrotnych, 

wobec czego wiele zwrotów koniunktury w Polsce nie znajduje odzwierciedlenia 

w danych dla strefy euro. Różnice czasowe w występowaniu punktów zwrotnych 

wpaja się od -26 do +30 miesięcy. 

Z analizy przebiegu rekursywnych współczynników korelacji w czasie wynika, 

że siła związku komponentów cyklicznych między Polską i krajami strefy euro 

ulegała istotnym wahaniom w analizowanym okresie (Rysunek Z1.13-E). Jednak 

co jest istotne współczynniki korelacji dla komponentów cyklicznych 

otrzymanych na podstawie filtrów BK, CHF i HP w miarę wydłużania próby o 

kolejne obserwacje (linia niebieska) zwiększają się. Jednak niedopasowanie na 

początku próby jest na tyle istotne, że dla całej próby są one niewielkie. Różnice 

w sile synchronizacji wahań stóp bezrobocia w różnych okresach ujawniają się 

bardziej ewidentnie dla współczynników korelacji z ruchomym oknem (linia 
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czerwona). W zależności od analizowanego okresu współczynniki korelacji dla 

5-letniego okna wahają się od silnie ujemnej korelacji do silnej pozytywnej 

korelacji (0,8-0,9). W przypadku Niemiec, Włoch i całej strefy euro te 

współczynniki systematycznie rosną, w drugiej połowie analizowanego okresu 

sięgają one nawet poziomu 0,6-0,9. Można więc w tym wypadku mówić o 

upodabnianiu się wahań cyklicznych w stopie bezrobocia. Jednak nawet w tym 

okresie amplituda wahań w Polsce jest nadal znacznie większa. 

 
Tabela 3.13. Podstawowe miary synchronizacji zharmonizowanej 
cyklu stopy bezrobocia 
 

kraj koherencja 

przesunięcie 
fazowe 

(wyprzedzen
ie) 

korelacja krzyżowa 

wsp. konkor-
dancji 

r0 rmax 

tmax 
(wyprzedzen

ie) 
 

filtr BK 

strefa euro 0,00 -3,41 0,04 0,05 -2 0,58 
DE 0,02 -2,13 0,13 0,17 -4 0,42 
FR 0,00 17,70 -0,03 -0,07 -4 0,54 
IT 0,01 14,34 -0,02 -0,13 -4 0,62 
ES 0,09 -17,58 -0,27 -0,34 3 0,54 
IE 0,05 -1,69 0,21 0,23 -3 0,62 
PT 0,14 -0,97 0,36 0,38 -2 0,49 

filtr CHF 

strefa euro 0,02 -8,92 0,04 -0,12 4 0,56 
DE 0,03 -6,27 0,09 0,20 -4 0,57 
FR 0,06 -17,16 -0,19 -0,34 4 0,45 
IT 0,04 18,42 -0,18 -0,24 -4 0,55 
ES 0,02 -2,59 0,12 0,20 -4 0,62 
IE 0,05 -3,19 0,18 0,29 -4 0,65 
PT 0,07 -4,24 0,18 0,31 -4 0,67 

filtr HP 

strefa euro 0,06 -3,05 0,20 0,30 -4 0,58 
DE 0,13 -2,46 0,31 0,42 -4 0,59 
FR 0,02 -11,48 0,01 -0,17 4 0,48 
IT 0,03 17,89 -0,18 -0,18 0 0,52 
ES 0,02 -3,51 0,09 0,22 -4 0,62 
IE 0,09 -3,25 0,24 0,33 -4 0,60 
PT 0,18 -2,62 0,37 0,48 -4 0,69 

model ST 

strefa euro 0,55 -0,22 0,60 0,60 0 0,48 
DE 0,14 -1,35 0,30 0,31 -4 0,52 
FR 0,42 -0,40 0,58 0,58 0 0,52 
IT 0,12 -16,76 -0,10 0,12 -3 0,49 
ES 0,31 0,31 0,30 0,30 0 0,51 
IE 0,62 -0,21 0,77 0,77 0 0,49 
PT 0,48 -0,80 0,63 0,63 0 0,52 

 
 

Uwagi: Miary spektralne dla okresu 18-120 miesięcy, (-/+) – opóźnienie / wyprzedzenie. 

 

Zupełnie odmienny profil uzyskano dla komponentów cyklicznych z modelu ST, 

gdzie współczynniki korelacji z ruchomym oknem są wysokie jedynie na 

początku próby, by później zmniejszyć się nawet do wartości ujemnych. 
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Podważa to konkluzje wyciągane na podstawie syntetycznych miar 

synchronizacji dla całej próby i poddaje w wątpliwość wykorzystanie 

zaproponowanej postaci modelu ST dla szeregów stóp bezrobocia. W przypadku 

stopy bezrobocia właściwszym podejściem dla oszacowania wahań cyklicznych 

byłoby prawdopodobnie zdefiniowanie poprawnego modelu dla stopy 

równowagi (NAIRU) i badanie odchyleń od tak zdefiniowanej stopy. 

Analiza wariancji dynamicznych czynników wspólnych w rozpatrywanych 

krajach (Tabela Z2.26) dla poszczególnych postaci filtracji potwierdza bardzo 

słabe podobieństwo wahań zidentyfikowanych w przebiegu stopy bezrobocia (dla 

filtrów BK, CHF i HP), relacja wyjaśnionej wariancji nie przekracza wartości 0,1 

i jest najmniejsza spośród wszystkich analizowanych krajów. W przypadku 

modelu ST relacja wariancji jest stosunkowo wysoka, ale tutaj musimy pamiętać, 

że zidentyfikowane wahania są niewielkie. 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wahania cykliczne stopy bezrobocia 

nie są współbieżne ze zidentyfikowanymi (choć niewielkimi) fluktuacjami stopy 

bezrobocia w analizowanej grupie krajów, jak i całej strefie euro. 

Wynikać to może z wielu przyczyn. Musimy pamiętać, że w Polsce stopa 

bezrobocia jest wysoka i jest zdeterminowana problemami strukturalnymi. Także 

sytuacja na rynku pracy w aspekcie ekonomicznym i instytucjonalnym w 

analizowanych gospodarkach jest diametralnie różna. Istotne jest również, że 

nasz rynek pracy pod względem instytucjonalnym ulegał ogromnym procesom 

restrukturyzacyjnym, co miało wpływ na wahania stopy bezrobocia oprócz 

czynników koniunkturalnych. 

 

*** 

 

W analizowanym okresie wyróżniono w gospodarce polskiej 4 krótkie cykle, 

trwające od 2,5 roku do 4 lat. Przedstawione wyniki analizy synchronizacji 

przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro pokazały, iż wahania w 

Polsce mają charakter wyprzedzający względem wahań w strefie euro. 

Największe dopasowanie wahań cyklicznych stwierdzono w przypadku 

zmiennych o charakterze ilościowym dla produkcji sprzedanej przemysłu, 
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inwestycji i PKB. Dla danych jakościowych największą zbieżność wahań 

cyklicznych stwierdzono dla wskaźnika koniunktury w przemyśle i ogólnego 

wskaźnika nastrojów gospodarczych. Najmniejsze podobieństwo w przebiegu 

wahań stwierdzono dla konsumpcji prywatnej i bezrobocia. Niejednoznaczne 

wyniki uzyskano dla deflatora PKB i HCIP. Wartości zastosowanych miar 

synchronizacji różnią się dla poszczególnych metod filtracji czynnika 

cyklicznego. 

 

4. PORÓWNANIE REAKCJI PKB NA SZOKI PODAŻOWE I 

POPYTOWE 

 

Znajomość reakcji gospodarki wybranych krajów na szoki popytowe i podażowe 

jest istotną informacją dla prowadzenia skutecznej polityki makroekonomicznej. 

Gospodarki poszczególnych krajów, z uwagi na różnice w strukturze produkcji i 

popytu, mogą reagować na wybrane szoki w sposób asymetryczny. Z punktu 

widzenia optymalnej polityki monetarnej, prowadzonej w ramach wspólnego 

obszaru walutowego, jakim jest strefa euro, pożądanym jest, aby podobieństwo w 

reakcji krajów członkowskich na szoki było możliwie największe. 

Jako narzędzie służące porównaniu reakcji gospodarek badanych krajów na szoki 

podażowe i popytowe wykorzystano modele SVAR (strukturalne modele 

wektorowej autoregresji). Porównano również wybrane szoki prezentowane w 

dostępnych opisach modeli makroekonomicznych.  

 

4.1. MODEL SVAR 

 

Podstawą teoretyczną strukturyzacji modelu VAR, którą wykorzystano w 

niniejszym opracowaniu, są restrykcje zaproponowane przez Blancharda i Quaha 

w ich słynnym artykule opublikowanym w 1989 r. Autorzy badali zależność 

miedzy PKB a stopą bezrobocia. Założyli, że zmienne endogeniczne modelu 

VAR można zapisać jako nieskończoną sumę innowacji odpowiadających za 

dynamikę systemu, które to innowacje reprezentują albo szok podażowy (w 
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długim okresie ma wpływ na PKB) albo szok popytowy (w długim okresie jest 

neutralny dla PKB). W celu identyfikacji szoków zaproponowali nałożenie 

restrykcji długookresowych na model VAR zapisany w postaci nieskończonej 

średniej ruchomej:  

 

st

dt

i ii

ii

i
aa

aa
L

ur

y

0 2221

1211
 

 

gdzie y to przyrost PKB, ur to stopa bezrobocia, dt i st to odpowiednio szok 

popytowy i podażowy, L  jest operatorem opóźnień, a ii aa 2211 ... to elementy 

macierzy reprezentującej funkcję odpowiedzi na szoki. Spełnienie postulatów 

Blancharda i Quaha pozwalających na identyfikację szoku popytowego i 

podażowego wymaga nałożenia restrykcji postaci 011ia . Szczegółowy opis 

techniczny strukturyzacji można znaleźć w oryginalnym artykule Blancharda i 

Quaha (1989) lub w innych publikacjach (Fry i Pagan, 2005, McGrattan, 2004, 

Kuczyński i Strzała, 2001). Jest to często spotykana metoda identyfikacji szoków 

podażowych i popytowych. 

Jak wspomniano, oryginalny model Blancharda i Quaha estymowany był dla 

PKB i stopy bezrobocia. W niniejszym opracowaniu, poza tym modelem, 

zdecydowano się też oszacować drugi model, w którym stopę bezrobocia 

zastąpiono deflatorem PKB. Podstawy teoretyczne dla strukturyzacji tego 

modelu można znaleźć u Bayoumiego i Eichengreena (1992). Opierają się one na 

stosunkowo powszechnym w literaturze modelu zagregowanej podaży i 

zagregowanego popytu (AS-AD). Zgodnie z założeniami modelu, krzywa popytu 

jest nachylona ujemnie w krótkim i długim okresie, natomiast krzywa podaży jest 

nachylona dodatnio tylko w krótkim okresie, pozostając pionową w długim 

okresie. W konsekwencji szok popytowy ma stały wpływ na ceny, ale tylko 

krótkookresowy wpływ na produkcję. Z kolei szok podażowy ma zarówno 

krótko- i długookresowy wpływ na ceny, jak i na produkcję (Bayoumi i 

Eichengreen, 1992). 

Poprawne oszacowanie modelu SVAR wymaga, aby szeregi wykorzystane 

w modelu były stacjonarne, co pozwala na przedstawienie ich jako liniowej 
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kombinacji dwóch niezależnych zmiennych losowych. Przeprowadzono 

następujące testy stacjonarności: standardowy test Dickey‟a-Fullera (DF), 

rozszerzony test Dickey‟a-Fullera (ADF), test Phillipsa-Perrona (PP), test  

Kwiatkowskiego, Phillipsa, Schmidta i Shina (KPSS). O ile w przypadku PKB 

nie było wątpliwości, że jest on zintegrowany pierwszego stopnia (I(1)), to w 

przypadku stopy bezrobocia i deflatora PKB (2000=100) sprawa nie była już taka 

prosta. Przykładowo, w przypadku stopy bezrobocia w Polsce test DF wskazuje, 

że jest to szereg w zasadzie I(2), w przypadku testu ADF na 10 % poziomie 

istotności można uznać, że jest to szereg I(1) (testy są wrażliwe na przyjęte 

długości opóźnień). Na szereg I(1) wskazuje też test PP, z kolei w przypadku 

testu KPSS nie można odrzucić hipotezy zerowej, mówiącej że szereg jest 

stacjonarny. Wyniki testów wydają się być dyskusyjne, tym bardziej, gdy 

uwzględnimy fakt, że w przypadku wielu badań przyjmuje się, że szereg stopy 

bezrobocia jest stacjonarny. Problemy ze zbadaniem stacjonarności szeregu stopy 

bezrobocia dotyczyły też innych krajów. Najprawdopodobniej związane jest to z 

krótką próbą (44 obserwacje). Ostatecznie zdecydowano się założyć, iż w 

badanej próbie szereg stopy bezrobocia jest I(1), natomiast szereg poziomu cen 

(deflator PKB przy 2000=100) jest szeregiem I(2). 

Dodatkowym problemem w określeniu stopnia zintegrowania szeregu czasowego 

mogą być występujące szoki strukturalne, co sugeruje Perron (1989). W 

cytowanym artykule stwierdził on, że większość szeregów makroekonomicznych 

nie ma pierwiastków jednostkowych. Są one stacjonarne wokół trendu 

deterministycznego, a jedyne zaburzenia są związane z szokami strukturalnymi. 

Problemem może być też „przełączanie” się szeregów z I(0) na I(1) i odwrotnie 

(por. Perron 2005). W literaturze przedmiotu, pomimo zauważenia problemu, nie 

zaproponowano jak dotąd optymalnej metody badania hipotezy o istnieniu 

pierwiastka jednostkowego z uwzględnieniem wymienionych wyżej aspektów, 

zwłaszcza w krótkiej próbie (por. John, Nelson i Reetu, 2007). Przyznaje to 

zresztą sam Perron (2005) po przeglądzie szeregu propozycji rozwiązania 

wspomnianego problemu. Stwierdza on, że większość testów, których istotą jest 

określenie, czy w szeregu występuje pierwiastek jednostkowy lub czy jest to 

szereg trendo-stacjonarny, będzie faworyzowało pierwiastek jednostkowy, 

podczas gdy prawdziwą jest hipoteza druga, ale występują zmiany strukturalne. Z 

drugiej strony, większość testów zmian strukturalnych odrzuci hipotezę zerową o 

braku takiej zmiany dla szeregu, w którym nie ma zmian strukturalnych, ale 
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występuje pierwiastek jednostkowy. Pocieszające jest to, że gdy zmiany 

strukturalne są nieduże, moc standardowych testów stacjonarności spada tylko w 

niewielkim stopniu (por. Perron 2005). Kierując się tym przekonaniem 

(wynikami większości wymienionych wyżej testów stacjonarności) oraz 

wynikami badań stacjonarności podobnych szeregów w literaturze (por.  Dolado, 

Balmeseda i Lopez-Salido, 1997, Banerjee, Cockerell i Russell, 2001, Lanne, 

2002, Brzoza-Brzezina, 2002, Stockhammer, Onaran i Ederem, 2007), przyjęto 

ostatecznie, że w badanej próbie PKB jest I(1), szereg stopy bezrobocia jest I(1), 

natomiast szereg poziomu cen (deflator PKB przy 2000=100) jest szeregiem I(2).  

Przyjmując powyższe założenia zbadano rząd opóźnień modelu VAR. 

Wykorzystano kryteria wyboru rzędu opóźnień: FPE (Akaike final prediction 

terror), AIC (Akaike information criterion), SC (Schwartz information criterion) 

oraz HQ (Hannan-Quinn information criterion). Wyniki przedstawia Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1. Rząd opóźnień modelu VAR 
 

Model VAR , PKB i bezrobocie 

kraje/kryt
erium 

PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

FPE 4 1 1 2 4 3 6 8 

AIC 8 1 1 2 6 3 6 8 

SC 1 1 1 1 1 1 2 2 

HQ 4 1 1 2 1 1 2 2 

Model VAR, PKB i deflator PKB 

kraje/kryt
erium 

PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

FPE 5 5 3 2 2 6 5 5 

AIC 8 8 3 7 2 6 5 5 

SC 2 2 2 1 2 3 2 3 

HQ 4 2 3 2 2 4 5 3 

 
 

Jak widać, kryteria długości opóźnień w modelu VAR nie dają jednoznacznej 

odpowiedzi, który rząd opóźnienia wybrać. Kilian i Ivanow (2005) sugerują, że 

przy szukaniu rzędu opóźnień modelu VAR dla danych miesięcznych najlepsze 

rezultaty daje kryterium AIC. Z kolei dla danych kwartalnych, o ile liczebność 

próby przekracza 120, najlepszym kryterium wydaje się być HQ. Przy 

mniejszych próbach dla danych kwartalnych optymalnym jest kryterium SC. 

Wyniki tych badań sugerowałyby, że w naszym przypadku powinniśmy kierować 

się kryterium SC. Jednak nawet wybór jednego kryterium (SC) sugeruje różne 

rzędy opóźnień w zależności od kraju. W związku z tym, że zdecydowano się, 

aby modele VAR miały tą samą liczbę opóźnień niezależnie od kraju (podobnie 
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jak Bayoumi i Eichengreen, 1992, czy Valentinaitė  i Snieška, 2005), 

oszacowano po 3 modele dla poszczególnych krajów z trzema wybranymi 

rzędami opóźnień. 

W przypadku modelu z PKB i stopą bezrobocia zdecydowano się na 

oszacowanie modeli VAR odpowiednio z liczbą opóźnień 1, 2 i 4. Przy liczbie 

opóźnień większej niż 4 w przypadku Polski, podobnie jak w badaniu Zięby 

(2003), pojawiał się problem ze stabilnością modelu. W przypadku modelu z 

PKB i deflatorem PKB zdecydowano się na oszacowanie modeli VAR z liczbą 

opóźnień odpowiednio 2, 5 i 8.  

Po strukturyzacji modeli, dla każdego z nich wyznaczono szeregi będące 

odpowiedzią PKB na odpowiednio zdefiniowany szok popytowy i podażowy. 

Następnie policzono współczynniki korelacji między krajami dla tak 

wygenerowanych szeregów.  

Jako miarę porównawczą zmienności w reakcji PKB poszczególnych krajów na 

szoki popytowy i podażowy zastosowano wykres skrzynkowy (boxplot). Wykres 

ten pokazuje średnią (gwiazdka), pierwszy i trzeci kwartyl (dolna i górna granica 

„skrzynki”), medianę (czarna linia ciągła równoległa do granic „skrzynki”) w 

oraz wartość minimalną i maksymalną (końce wąsów) w wybranej próbie. 

Analiza wykresów skrzynkowych pozwala w stosunkowo prosty i czytelny 

sposób porównać dyspersję badanego zjawiska w poszczególnych grupach. 

Szczegółowe wyniki zawarte są w Tabelach Z2.27-Z2.30 i przedstawione na 

Rysunkach Z1.14-Z1.17. W ich podsumowaniu można stwierdzić, że teza 

Valentinaitė i Snieški (2005), jakoby wybór rzędu opóźnień miał niewielkie 

znaczenie dla obliczonych wartości współczynnika korelacji, nie znalazła 

potwierdzenia. Z naszych obliczeń wynika, że wybór rzędu opóźnienia w modelu 

VAR ma wpływ na wartość współczynnika korelacji odpowiednich szoków. Jest 

to szczególnie widoczne w przypadku szoków popytowych.  Nasze badanie zdaje 

się być potwierdzeniem wyników badań Kiliana i Ivanowa (2005), w których 

stwierdzają oni istotność rzędu opóźnień modelu VAR dla oszacowań funkcji 

reakcji poszczególnych zmiennych endogenicznych na szoki. 

Kolejną cechą, którą można stwierdzić analizując wyniki badania jest to, że 

korelacja szoków podażowych jest większa niż korelacja szoków popytowych. 

Podobne wyniki w swoich badaniach uzyskali Bayoumi i Eichengreen (1992) 
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oraz Valentinaitė i Snieška (2005). Silną konwergencję szoku podażowego w 

Polsce z szokiem podażowym w Niemczech, Francji i Włoszech potwierdza 

Mikek (2007). Posługując się podobną metodyką, Babecký, Boone i Maurel 

(2002) zauważają konwergencję szoku popytowego w Polsce z szokiem 

popytowym UE15 i dywergencję szoków podażowych. Niniejsze badanie 

pokazuje, że PKB Polski i Irlandii wykazują relatywnie największą zmienność i 

wartość przeciętnej odpowiedzi w reakcji na badane szoki w stosunku do innych 

krajów. Wyjątkiem jest Hiszpania w przypadku szoku podażowego w modelu ze 

stopą bezrobocia (podobna amplituda wahań) oraz Francja w przypadku szoku 

popytowego w modelu z deflatorem PKB (większa amplituda i średni poziom 

wahań). 

 

4.1.1. Szok podażowy, model z bezrobociem 

 

Analiza reakcji PKB w odpowiedzi na szok podażowy w modelu SVAR 

z bezrobociem wskazuje na bardzo silną korelację tej reakcji w Polsce oraz w 

innych badanych krajach. Współczynnik korelacji pozostaje wysoki niezależnie 

od rzędu opóźnienia modelu SVAR. Szoki podażowe we wszystkich badanych 

krajach są silnie skorelowane. W pierwszym roku największą zmienność w 

reakcji na szok wykazuje PKB Irlandii, nastepnie Polski i Portugalii. Wraz z 

upływem czasu rośnie względna zmienność reakcji na szok PKB w Polsce i 

Hiszpanii. Średnia wartość reakcji PKB w Polsce rośnie względem innych 

krajów wraz z upływem czasu. 

 

4.1.2. Szok popytowy, model z bezrobociem 

 

Analiza reakcji PKB w odpowiedzi na szok popytowy w modelu SVAR 

z bezrobociem wskazuje, że rząd opóźnień modelu SVAR ma istotny wpływ na 

wartość współczynnika korelacji. Dla rzędu opóźnień 1, reakcja PKB w Polsce 

na szok popytowy jest silnie skorelowana z reakcją PKB na taki szok w strefie 
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euro, Niemczech, Francji i Hiszpanii. Słabsza korelacja występuje z PKB Włoch, 

Irlandii i Portugalii. Ogólnie rzecz biorąc, dla 1 rzędu opóźnień wspomniane trzy 

kraje wykazują mniejszą korelację wzglądem reszty państw, a większą względem 

siebie. Wraz ze wzrostem rzędu opóźnień współczynniki korelacji ulegają silnej 

zmianie co do wartości i znaku. Pozostają wysokie i dodatnie jedynie w 

przypadku PKB Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Przyjmując – zgodnie z 

wynikami badań Kiliana i Ivanowa (2005) – kryterium SC dla wyboru opóźnień, 

wyniosłyby one 1 lub 2. W tym przypadku reakcja PKB Polski na szok popytowy 

wykazuje silną dodatnią korelację z reakcją PKB w Niemczech, Hiszpanii, 

Irlandii i Portugalii. Największą zmienność reakcji na szok wykazuje PKB w 

Irlandii, potem w Polsce. W piątym i dziesiątym roku średnia wartość reakcji 

PKB w Polsce na szok popytowy jest relatywnie najwyższa, mimo iż w 

pierwszym roku była ona wyraźnie mniejsza niż reakcja PKB w Irlandii i 

Portugalii. 

 

4.1.3. Szok podażowy, model z deflatorem PKB 

 

Analiza reakcji PKB w odpowiedzi na szok podażowy w modelu SVAR 

z deflatorem PKB, podobnie jak dla modelu ze stopą bezrobocia, wskazuje na 

bardzo silną korelację między tą reakcją w Polsce a reakcjami w innych 

badanych krajach. Podobnie też jak w przypadku modelu SVAR ze stopą 

bezrobocia, współczynnik korelacji pozostaje wysoki, niezależnie od rzędu 

opóźnienia modelu SVAR. Szoki podażowe we wszystkich badanych krajach są 

silnie skorelowane. Największą zmienność w całym okresie wykazuje reakcja 

PKB w Irlandii i w Polsce. W obu tych krajach najsilniejsza jest też średnia 

reakcja PKB w odpowiedzi na szok podażowy. O ile w pierwszym roku 

najsilniejszą dyspersję odpowiedzi na szok wykazywał PKB Polski i Włoch, to z 

upływem czasu względna zmienność reakcji PKB we Włoszech malała, a w 

Polsce pozostawała wysoka. Rosła względna zmienność dla PKB w Irlandii. 

Wraz z upływem czasu rosła z kolei średnia wartość reakcji PKB w Polsce 

względem reakcji PKB innych krajów. 
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4.1.4. Szok popytowy, model z deflatorem PKB 

 

Podobnie jak w przypadku analizy reakcji PKB w odpowiedzi na szok popytowy 

w modelu SVAR z bezrobociem, również w modelu z deflatorem PKB okazuje 

się, że wartość współczynnika korelacji między reakcją PKB w poszczególnych 

krajach na szok popytowy jest silnie zależna od rzędu opóźnień modelu SVAR. 

Wydaje się, że współczynnik korelacji dla reakcji PKB na szok popytowy 

w przypadku modelu SVAR z deflatorem PKB wykazuje większą zmienność 

wraz ze wzrostem rzędu opóźnienia niż w przypadku modelu SVAR ze stopą 

bezrobocia. Należy jednak zauważyć, że w modelu z deflatorem PKB 

analizowana rozpiętość rzędu opóźnienia jest większa niż w modelu ze stopą 

bezrobocia. Współczynniki korelacji pozostają wysokie i dodatnie niezależnie od 

rzędu opóźnienia jedynie w przypadku PKB Niemiec i strefy euro. 

Zakładając, że rząd opóźnienia modelu SVAR powinien wynikać ze wskazań 

kryterium SC (w naszym przypadku ok. 1-3 – Kilian, Ivanow, 2005), reakcja 

PKB w Polsce na szok popytowy nie wykazuje istotnej i dodatniej korelacji z 

reakcją PKB żadnego z badanych krajów. Występuje natomiast dodatnia wysoka 

korelacja odpowiedzi na szok w przypadku PKB Niemiec, strefy euro, Francji, 

Hiszpanii i Irlandii. Największą zmienność reakcji na szok wykazuje PKB we 

Francji, Irlandii i Portugalii. W przypadku Polski, zarówno względna zmienność, 

jak i średnia wartość reakcji PKB w odpowiedzi na szok popytowy, nie odbiegają 

znacznie od wartości przeciętnych. 

 

4.2. MODELE MAKROEKONOMICZNE 

 

Tabela 4.2. i Tabela 4.3. pokazują wybrane szoki i ich skutki dla PKB zebrane 

przez autorów niniejszego opracowania z dostępnych opisów modeli 

makroekonomicznych. Analiza zebranych badań wskazuje, że w krótkim okresie 

modele wykazują dużą zgodność kierunku zmian PKB po szoku. Wzrost stóp 

procentowych prowadzi w pierwszym roku do spadku PKB w stosunku do 

scenariusza bazowego. Wzrost konsumpcji publicznej, czy popytu 

zagranicznego, prowadzi do wzrostu PKB. 
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Zgodność ta nie powinna być niespodzianką, ponieważ wszystkie modele 

zbudowane są w oparciu o podobne założenia teoretyczne dotyczące krótkiego 

okresu. Różnice występują natomiast w przypadku skali reakcji PKB na 

poszczególne szoki. Związane jest to ze specyfiką poszczególnych gospodarek, 

różnicą w strukturach ich wzrostu gospodarczego, jak również różnicami w 

zachowaniu poszczególnych podmiotów. Różnice w reakcji PKB, zarówno co do 

skali, ale też i co do znaku, pogłębiają się wraz z upływem kolejnych jednostek 

czasu od pojawienia się szoku. Może to wynikać zarówno z różnic strukturalnych 

poszczególnych gospodarek wpływających na czas transmisji wybranych szoków 

przez poszczególne kanały gospodarki, jak też z nieco różnych założeń 

teoretycznych przyjętych przez osoby odpowiedzialne za budowę 

poszczególnych modeli. Za drugą hipotezą przemawiają wyniki z Tabeli 4.2 dla 

modeli MIMOSA i QUEST II. Okazuje się, że gdy gospodarki poszczególnych 

krajów modelowane są w oparciu o spójne podstawy teoretyczne przez jeden 

zespół odpowiedzialny za budowę tych modeli, to reakcje na szoki są 

stosunkowo podobne do siebie zarówno co do skali reakcji, jak i też rozkładu tej 

reakcji w czasie. 
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Tabela 4.2. Wybrane szoki i ich skutki na PKB danego kraju 
(odchylenie w % od scenariusza bazowego) 
 

Kraj Typ szoku 
Skutek 

w 1 roku 
Skutek 

w 5 roku 
Skutek w 
10 roku 

Model EDGE (Bank of Finland, 2001) 

Strefa 
euro 

Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,04 -0,08 -0,17 

Wzrost stopy procentowej o 1 pkt proc. w okresie 2 lat, potem 
reguła Taylora 

-1,32 -0,07 -0,05 

Wzrost popytu światowego o 1 pkt proc. 0,00 0,01 0,02 

Francuski blok modelu ESCB MCM (ECB, 2005) 

FR 

Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 1,40 1,00 0,1 

Wzrost stopy procentowej o 1 pkt proc. w okresie 2 lat, potem 
reguła Taylora 

-0,1 -0,19 -0,09 

Wzrost popytu światowego o 1 pkt proc. 0,09 0,12 0,13 

Model MANEGE (MoE, 2001) 

FR 

Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,84 0,08 0,18 

Wzrost stopy procentowej o 1 pkt proc. -0,12 -1,20 -1,80 

Wzrost popytu zewnętrznego o 2% 0,35 0,09 0,09 

MIMOSA (CEPII, 1996) 

EU Stały wzrost stóp procentowych o 1 pkt proc. -0,6 -1,5 0,1 

DE Stały wzrost stóp procentowych o 1 pkt proc. -0,7 -2,1 -0,3 

FR Stały wzrost stóp procentowych o 1 pkt proc. -0,7 -1,4 -0,5 

IT Stały wzrost stóp procentowych o 1 pkt proc. -0,3 -0,9 0,1 

QPFSM (Ministerstwo Finansów, Polska, 2003) 

PL 
Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 1,3 0,1 - 

Wzrost stopy procentowej o 1 pkt proc. -0,9 -0,8 - 

Model NSA (NBP, 2004) 

PL 

Wzrost wydatków budżetowych o 1% wartości bazowej przez 
5 lat 

0,37 0,01 - 

Wzrost stopy procentowej o 1 pkt proc. w okresie 2 lat -0,15 -0,01 - 

Wzrost popytu zewnętrznego o 1% wartości bazowej przez 5 
lat 

0,2 0,65 - 

Model ECMOD (NBP, 2005) 

PL 
Spadek bieżących wydatków publicznych o 1% PKB -0,28 0,22 0,42 

Wzrost stopy procentowej o 1 pkt proc. w okresie 2 lat -0,11 -0,25 -0,01 

QUEST II (EC, 1997) 

DE Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,48 -0,01 -0,13 

FR Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,57 0,00 -0,15 

IT Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,63 -0,03 -0,19 

ES Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,61 0,01 -0,11 

IE Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,06 0,00 0,00 

PT Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 0,29 0,02 -0,04 

Hiszpański blok modelu ES-MCM (ECB, 2002) 

ES 

Stały wzrost konsumpcji publicznej w wysokości 1% PKB 1,79 0,98 0,93 

Wzrost stopy procentowej o 1 pkt proc. w okresie 3 lat -0,16 -0,28 -0,23 

Wzrost popytu światowego o 1 pkt proc. 0,08 0,16 0,19 

 
 

 

Fagan i Morgan (2005) jako przyczyny różnic w wynikach symulacji 

poszczególnych modeli makroekonomicznych wymieniają m. in.: różnice w 

stopniu zagregowania modeli, inny w poszczególnych modelach bilans między 

spójnością teoretyczną, a stopniem dopasowania do danych, inne założenia 

odnośnie modelowania oczekiwań i reguł politycznych oraz różnice co do grupy 

czynników, które w krótkim okresie mogą oddziaływać na tak kluczowe zmienne 

modeli jak koszt kapitału czy bogactwo. Większość z wymienionych wyżej 

przyczyn zależna jest od subiektywnego wyboru zespołu budującego model. 
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Zdaje się to potwierdzać naszą hipotezę, że szoki z poszczególnych modeli będą 

tym bardziej podobne im bardziej podobny jest zespół budujący dany model, 

niezależnie od kraju, którego ten model dotyczy. 

 
Tabela 4.3. Wybrane szoki i ich skutki na PKB danego kraju 
(odchylenie w % od scenariusza bazowego) 
 

Kraj (model) Typ szoku 
Skutek w 1 

roku 
Skutek w 5 

roku 

Strefa euro 
(EDGE) 

Stały wzrost konsumpcji 
publicznej w wysokości 1% PKB 

1,16 -0,14 

Wzrost stopy procentowej o 1 
pkt. proc. w okresie 2 lat 

-1,97 -0,07 

Stały wzrost importu  partnerów 
handlowych spoza strefy euro w 

wysokości 1% 
0,26 0,02 

Strefa euro 
(AWM) 

Stały wzrost konsumpcji 
publicznej w wysokości 1% PKB 

1,31 1,56 

Wzrost stopy procentowej o 1 
pkt. proc. w okresie 2 lat 

-0,18 -0,57 

Stały wzrost importu  partnerów 
handlowych spoza strefy euro w 

wysokości 1% 
0,11 0,19 

FR 
(MASCOTTE) 

Stały wzrost konsumpcji 
publicznej w wysokości 1% PKB 

1,09 0,82 

Wzrost stopy procentowej o 1 
pkt. proc. w okresie 2 lat 

-0,07 -0,08 

Stały wzrost importu  partnerów 
handlowych spoza strefy euro w 

wysokości 1% 
0,06 0,08 

IT (BIQM) 

Stały wzrost konsumpcji 
publicznej w wysokości 1% PKB 

1,16 1,21 

Wzrost stopy procentowej o 1 
pkt. proc. w okresie 2 lat 

-0,26 0,05 

Stały wzrost importu  partnerów 
handlowych spoza strefy euro w 

wysokości 1% 
0,06 0,11 

ES(MTBE) 

Stały wzrost konsumpcji 
publicznej w wysokości 1% PKB 

1,15 0,87 

Wzrost stopy procentowej o 1 
pkt. proc. w okresie 2 lat 

-0,25 -0,06 

Stały wzrost importu  partnerów 
handlowych spoza strefy euro w 

wysokości 1% 
0,13 0,27 

IE (MCM 
block) 

Stały wzrost konsumpcji 
publicznej w wysokości 1% PKB 

1,13 0,92 

Wzrost stopy procentowej o 1 
pkt. proc. w okresie 2 lat 

-0,25 -0,32 

Stały wzrost importu  partnerów 
handlowych spoza strefy euro w 

wysokości 1% 
0,23 0,28 

PT (AMM) 

Stały wzrost konsumpcji 
publicznej w wysokości 1% PKB 

1,18 0,99 

Wzrost stopy procentowej o 1 
pkt. proc. w okresie 2 lat 

-0,20 0,1 

Stały wzrost importu  partnerów 
handlowych spoza strefy euro w 

wysokości 1% 
0,05 0,08 

 
 

Źródło: Fagan E., Morgan J., 2006. 
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5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Przeprowadzone badania i analizy uprawniają do sformułowania następujących 

wniosków: 

 

1) Struktura gospodarki polskiej w porównaniu ze strukturami 

gospodarek strefy euro wykazuje znaczące różnice. Dotyczą one 

przede wszystkim struktury produkcji i zatrudnienia oraz dochodów. 

W gospodarce polskiej wyższe są udziały sektorów o niskiej 

wartości dodanej: górnictwa i kopalnictwa oraz rolnictwa, niższy zaś 

udział sekcji usługowych. W strukturze dochodów niższy jest udział 

dochodów z pracy najemnej. Stosunkowo mniejsze różnice 

stwierdzono w odniesieniu do struktury popytowej. Polskę cechują 

wprawdzie wyższe udziały dóbr o niskiej elastyczności cenowej i 

dochodowej popytu jednak w strukturze popytu widoczne jest 

podobieństwo do gospodarki strefy euro, zwłaszcza zaś do krajów 

największych. Wymienione różnice mogą być potencjalnym źródłem 

asymetryczności szoków makroekonomicznych. 

2) Stwierdzono silne wahania cykliczne produktu gospodarki. W 

analizowanym okresie wyróżniono 4 krótkie cykle, trwające od 2,5 

roku do 4 lat podobnie jak w badaniach Woźniaka i Paczyńskiego 

(2007) oraz Skrzypczyńskiego (2008)), przy czym fazy wzrostowe 

były nieco dłuższe niż fazy spadkowe. Różnice w czasie trwania 

cyklu i poszczególnych jego faz występowały w zależności od 

metody filtracji szeregów czasowych i sposobu pomiaru trwania 

cyklu (między górnymi czy dolnymi punktami zwrotnymi). 

Wszystkie zastosowane metody pozwoliły na identyfikację 

podobnych punktów zwrotnych. Dodatkowo, w przypadku 

zastosowania filtra HP oraz modelu strukturalnego (ST) 

zidentyfikowano jeden cykl więcej w latach 1998-1999, z górnym 

punktem zwrotnym w pierwszym kwartale 1998 i dolnym punktem 

zwrotnym w I kwartale 1999 roku. 
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3) Stwierdzono znaczne podobieństwo w przebiegu cyklu 

koniunkturalnego w krajach  euro i w Polsce. Największe ujawnione 

różnice dotyczą kryzysu rosyjskiego i boomu akcesyjnego, bardziej 

odczuwanych w Polsce niż w krajach euro. W obu przypadkach 

można to uzasadnić specyfiką wywołujących je zdarzeń, mających 

dla gospodarki polskiej znacznie większe znaczenie niż dla innych 

krajów UE. Wahania produktu w Polsce mają charakter 

wyprzedzający w stosunku do krajów euro. 

4) Spośród wszystkich analizowanych zmiennych ilościowych 

największą synchronizację w przebiegu cyklu w Polsce i krajach 

euro stwierdzono dla produkcji sprzedanej przemysłu, inwestycji i 

PKB, przy czym zidentyfikowane wahania mają wspólne punkty 

zwrotne, ale natężenie poszczególnych faz jest zróżnicowane. Dla 

inwestycji zidentyfikowany cykl był najdłuższy, sięgając nawet 10 

lat. Najmniejszy poziom synchronizacji wystąpił w przypadku 

konsumpcji i bezrobocia. Niejednoznaczne wyniki uzyskano dla 

deflatora PKB i HICP. Wysoką synchronizację cykli PKB i 

produkcji sprzedanej przemysłu, przy – jednocześnie – niższej 

synchronizacji cyklu konsumpcji dla Polski potwierdzają m.in. 

Darvas i Szapary (2004). 

5) Najwyższe wartości zastosowanych miar synchronizacji uzyskano 

dla danych jakościowych, pozyskiwanych w badaniach koniunktury 

gospodarczej metodą testu. Dotyczy to zwłaszcza ogólnego 

wskaźnika nastrojów gospodarczych i wskaźników koniunktury w 

przetwórstwie przemysłowym. 

6) Największą zgodność przebiegu wahań cyklicznych odnotowano 

pomiędzy Polską a średnią dla 12 krajów euro. Spośród 

analizowanych pojedynczych krajów największe podobieństwa w 

przebiegu wahań cyklicznych stwierdzono między gospodarkami 

polską i niemiecką. W przypadku zaistniałych różnic w wahaniach 

poszczególnych zmiennych między Polską a strefą euro jako całością 

największe podobieństwa widoczne były między Polską a 

mniejszymi krajami UE: Hiszpanią, Portugalią, Irlandią.  
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7) Wyniki analizy synchronizacji są zróżnicowane w przypadku każdej 

z czterech zastosowanych metod. Największe różnice występują 

miedzy komponentami cyklicznymi otrzymanymi na podstawie 

filtrów HP i modelem strukturalnym ST.  

8) Stwierdzono pewne podobieństwa w reakcji na szoki gospodarek: 

polskiej i krajów strefy euro. Korelacja szoków podażowych jest 

wyraźnie większa niż szoków popytowych (podobne wnioski 

wynikają z badania Süppela z 2003 r.), przy czym odpowiedzi na 

szoki gospodarki polskiej wykazują największą korelację 

z odpowiedziami gospodarki niemieckiej. Powodem mogą być więzi 

handlowe łączące obie gospodarki. Względna zmienność, jak i 

średnia wartość reakcji polskiego PKB na szoki, były większe niż w 

przypadku PKB pozostałych gospodarek (poza szokiem popytowym 

w modelu SVAR z deflatorem PKB). Podobną zmienność 

wykazywały tylko PKB Hiszpanii i Irlandii. Średnia wartość reakcji 

PKB w Polsce rosła względem innych krajów wraz z upływem 

czasu. 

 

*** 

Najogólniej rzecz biorąc, wyniki badania dają podstawę do wnioskowania o 

istnieniu synchronizacji wahań koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. 

Wniosek ten jest zgodny – na pewnym poziomie ogólności – z wnioskami 

płynącymi z większości podobnych analiz, których syntetyczne zestawienie 

zamieszczono w Tabeli 5.1. 
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Tabela 5.1. Wykaz artykułów zawierających wyniki badań 
synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i krajach UE 
 
 

Autorzy Metoda Kraj referencyjny Synchronizacja 

Afra (2008) Szoki podażowe i popytowe EA12 - 

Artis et al. (2004) Filtr HP (IP) EA12 ++ 

Babecký (2004) Szoki podażowe i popytowe (filtr Kalmana) Niemcy, EU15 -/+ 

Babecký et al. (2002) Szoki podażowe i popytowe (filtr Kalmana) EU15 -/+ 

Backé et al. (2003) Filtr HP (inflacja) EA12 + 

Backé et al. (2004) Szoki podażowe i popytowe EA12 +/+ 

Barrell, Holland (2004) Makro-model (NiGEM) Niemcy ? 

Berger et al. (2004) Filtr HP (IP) EA12 + 

Błaszkiewicz, Woźniak (2003) Korelacja (PKB) EA12 + 

Boone, Maurel (1998) Filtr HP (UR, IP) Niemcy + 

Boreiko (2002, 2003) Filtr HP (IP) Niemcy + 

Borowski (2001) Korelacja stóp wzrostu IP Niemcy + 

Buiter, Grafe (2002) Korelacja zmian zapasów Niemcy + 

Chionis, Leon (2008) Analiza spektralna, filtr HP, VAR (PKB) EA12 + 

Csajbók, Csermely (2002) Szoki podażowe i popytowe EA12 + 

Darvas, Szapáry (2005) Filtr HP (PKB) EA12 ++ 

Darvas, Vadas (2005) 5 filtrów (PKB) EA12 + 

Demyanyk, Volosovych (2005) Korelacja stóp wzrostu PKB EU25 ++ 

Eickmeier, Breitung (2005) Korelacja dynamiczna (PKB, CPI) EA12 + 

EFN (2003) Szoki podażowe, popytowe i monetarne EA12 ? 

Fidrmuc (2001, 2004) Korelacja (PKB, IP) Niemcy + 

Fidrmuc, Hagara (2004) Szoki podażowe i popytowe EA12 ? 

Fidrmuc, Korhonen (2001) Szoki podażowe i popytowe EA12 - 

Frenkel, Nickel (2002) Szoki podażowe i popytowe EA12 - 

Frenkel et al. (1999) Szoki podażowe i popytowe Niemcy -/+ 

Horvath (2000) Szoki podażowe i popytowe Niemcy ? 

Horvath, Rátfai (2004) Szoki podażowe i popytowe Niemcy ? 

Karmann, Weimann (2004) Szoki podażowe i popytowe Niemcy + 

Korhonen (2001, 2003) VAR (korelacja IRF) EA12 ++ 

Lättemäe (2003) Szoki podażowe, popytowe i monetarne EA12 - 

MFW (2000) Korelacja (PKB, inflacja) Niemcy + 

Ramos, Suriñach (2004) Szoki podażowe, popytowe i monetarne EA12 ? 

Skrzypczyński (2008) Analiza spektralna (PKB, IP) EA12 + 

Süppel (2003) Szoki podażowe i popytowe EU15 + 

Traistaru (2004) Filtr HP (PKB) EA12 + 

 
 

 

 

Objaśnienia: ++ (silna synchronizacja), + (synchronizacja umiarkowana lub słaba), - (brak 

synchronizacji), ? – wyniki niejednoznaczne lub niemożliwe jest ich syntetyczne ujęcie, IP – 

indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego, UR – stopa bezrobocia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fidrmuc, Korhonen, 2006, Chionis, Leon, 2008, 

Skrzypczyński, 2008, Afra (2008). 
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ZAŁĄCZNIK 1 – ANALIZA GRAFICZNA  

Produkt krajowy brutto 

Rysunek Z1.1-A. Komponent cykliczny PKB w Polsce na tle strefy 
euro (filtr BK). 
 

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_GDPM_I2000_BK
EA12_GDPM_I2000_BK

 

-2

-1

0

1

2

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_GDPM_I2000_BK

DE_GDPM_I2000_BK

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_GDPM_I2000_BK

FR_GDPM_I2000_BK

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_GDPM_I2000_BK

IT_GDPM_I2000_BK

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_GDPM_I2000_BK

ES_GDPM_I2000_BK

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_GDPM_I2000_BK

IE_GDPM_I2000_BK

-2

-1

0

1

2

3

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_GDPM_I2000_BK

PT_GDPM_I2000_BK

 

Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL) (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.1-B. Komponent cykliczny PKB w Polsce na tle strefy 
euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 

euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 
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Rysunek Z1.1.-C. Komponent cykliczny PKB w Polsce na tle strefy 
euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.1-D. Komponent cykliczny PKB w Polsce na tle strefy 
euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 

 

 

 

 

 

 

 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 132 

Rysunek Z1.1-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT).  
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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KONSUMPCJA PRYWATNA 

 

Rysunek Z1.2-A. Komponent cykliczny konsumpcji prywatnej w 
Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.2.-B. Komponent cykliczny konsumpcji prywatnej w 
Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.2-C. Komponent cykliczny konsumpcji prywatnej w 
Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.2-D. Komponent cykliczny konsumpcji prywatnej w 
Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.2-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE 

 

Rysunek Z1.3.-A. Komponent cykliczny nakładów brutto na środki 
trwałe w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.3-B. Komponent cykliczny nakładów brutto na środki 
trwałe w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.3-C. Komponent cykliczny nakładów brutto na środki 
trwałe w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.3-D. Komponent cykliczny nakładów brutto na środki 
trwałe w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.3-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - strefa 

euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - Portugalia). 
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INDEKS PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU 

PRZETWÓRCZEGO 

Rysunek Z1.4-A. Komponent cykliczny produkcji sprzedanej 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.4-B. Komponent cykliczny produkcji sprzedanej 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z 1.4-C. Komponent cykliczny produkcji sprzedanej 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.4-D. Komponent cykliczny produkcji sprzedanej 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.4-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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DEFLATOR PKB 

Rysunek Z1.5-A. Komponent cykliczny deflatora PKB w Polsce na 
tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.5-B. Komponent cykliczny deflatora PKB w Polsce na 
tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.5-C. Komponent cykliczny deflatora PKB w Polsce na 
tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.5-D. Komponent cykliczny deflatora PKB w Polsce na 
tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z 1.5-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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ZHARMONIZOWANY WSKAŹNIK CEN I USŁUG 

KONSUMPCYJNYCH 

 

Rysunek Z1.6-A. Komponent cykliczny HICP w Polsce na tle strefy 
euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.6-B. Komponent cykliczny HICP w Polsce na tle strefy 
euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.6-C. Komponent cykliczny HICP w Polsce na tle strefy 
euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.6-D. Komponent cykliczny HICP w Polsce na tle strefy 
euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.6-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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WSKAŹNIK KONIUNKTURY W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM 

 

Rysunek Z1.7-A. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.7-B. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.7-C. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.7-D. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
przemysłu przetwórczego w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.7-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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WSKAŹNIK KONIUNKTURY KONSUMENCKIEJ 

Rysunek Z1.8-A. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
konsumenckiej w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 

 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 164 

 
Rysunek Z1.8-B. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
konsumenckiej w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.8-C. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
konsumenckiej w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.8-D. Komponent cykliczny wskaźnika koniunktury 
konsumenckiej w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.8-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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OGÓLNY WSKAŹNIK NASTROJÓW GOSPODARCZYCH (ESI) 

 

Rysunek Z1.9-A. Komponent cykliczny ogólnego wskaźnika 
nastrojów gospodarczych w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.9-B. Komponent cykliczny ogólnego wskaźnika 
nastrojów gospodarczych w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.9-C. Komponent cykliczny ogólnego wskaźnika 
nastrojów gospodarczych w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.9-D. Komponent cykliczny ogólnego wskaźnika 
nastrojów gospodarczych w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.9-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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ZŁOŻONY WSKAŹNIK WYPRZEDZAJĄCY (CLI OECD) 

 

Rysunek Z1.10-A. Komponent cykliczny złożonego wskaźnika 
wyprzedzającego w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.10-B. Komponent cykliczny złożonego wskaźnika 
wyprzedzającego w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.10-C. Komponent cykliczny złożonego wskaźnika 
wyprzedzającego w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.10-D. Komponent cykliczny złożonego wskaźnika 
wyprzedzającego w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.10-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA MOCY PRODUKCYJNYCH W 

PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM (W %) 

 

Rysunek Z1.11-A. Komponent cykliczny wskaźnika wykorzystania 
mocy produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek 1.11-B. Komponent cykliczny wskaźnika wykorzystania 
mocy produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF).  
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.11-C. Komponent cykliczny wskaźnika wykorzystania 
mocy produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.11-D. Komponent cykliczny wskaźnika wykorzystania 
mocy produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 

 

 

 

 

 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 182 

 
Rysunek Z1.11-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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WSKAŹNIK BIEŻĄCYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH W 

PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM (SALDO) 

 

Rysunek Z1.12-A. Komponent cykliczny wskaźnika bieżących 
zdolności produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.12-B. Komponent cykliczny wskaźnika bieżących 
zdolności produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.12-C. Komponent cykliczny wskaźnika bieżących 
zdolności produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.12-D. Komponent cykliczny wskaźnika bieżących 
zdolności produkcyjnych w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.12-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA 

 

Rysunek Z1.13-A. Komponent cykliczny zharmonizowanej stopy 
bezrobocia w Polsce na tle strefy euro (filtr BK). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.13-B. Komponent cykliczny zharmonizowanej stopy 
bezrobocia w Polsce na tle strefy euro (filtr CHF). 
 

-3

-2

-1

0

1

2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PL_UR_CHF EA12_UR_CHF

 

-3

-2

-1

0

1

2

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_UR_CHF DE_UR_CHF

-3

-2

-1

0

1

2

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_UR_CHF FR_UR_CHF

-3

-2

-1

0

1

2

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_UR_CHF IT _UR_CHF

-3

-2

-1

0

1

2

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_UR_CHF ES_UR_CHF

-3

-2

-1

0

1

2

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_UR_CHF IE_UR_CHF

-3

-2

-1

0

1

2

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PL_UR_CHF PT_UR_CHF

 

Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.13-C. Komponent cykliczny zharmonizowanej stopy 
bezrobocia w Polsce na tle strefy euro (filtr HP). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.13-D. Komponent cykliczny zharmonizowanej stopy 
bezrobocia w Polsce na tle strefy euro (model ST). 
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Uwagi: Linia niebieska (gruba) – Polska (PL), linia czerwona – kraj strefy euro (E12 - 

strefa euro, DE - Niemcy, FR - Francja, IT- Włochy, ES - Hiszpania, IE - Irlandia, PT - 

Portugalia). 
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Rysunek Z1.13-E. Rekursywne współczynniki korelacji (strefa euro, 
DE, FR, IT, ES, IE, PT). 
Uwagi: Linia niebieska (gruba) – współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą (6-letnia 

próba startowa), linia czerwona - współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem. 
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Rysunek Z1.14. Reakcja PKB na szok podażowy o wartości jednego 

odchylenia standardowego. 
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Uwagi: W panelu wykres w górnej lewej części prezentuje zakumulowaną reakcję PKB 

poszczególnych krajów na szok podażowy o wartości odchylenia standardowego. Wykres skrzynkowy 

w prawej górnej części panelu ilustruje dyspersję reakcji PKB na szok podażowy w poszczególnych 

krajach w 40 kwartałach, natomiast wykresy skrzynkowe w dolnej części panelu licząc od lewej 

ilustrują zmienność w reakcji PKB na szok odpowiednio w pierwszym, piątym i dziesiątym roku.  

Wykresy dotyczą szoku dla modelu SVAR, w którym rząd opóźnień wynosi 2.    
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Rysunek Z1.15. Reakcja PKB na szok popytowy o wartości jednego 
odchylenia standardowego. 
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Uwagi: W panelu wykres w górnej lewej części prezentuje zakumulowaną reakcję PKB 

poszczególnych krajów na szok popytowy o wartości odchylenia standardowego. Wykres skrzynkowy 

w prawej górnej części panelu ilustruje dyspersję reakcji PKB na szok popytowy w poszczególnych 

krajach w 40 kwartałach, natomiast wykresy skrzynkowe w dolnej części panelu licząc od lewej 

ilustrują zmienność w reakcji PKB na szok odpowiednio w pierwszym, piątym i dziesiątym roku.  

Wykresy dotyczą szoku dla modelu SVAR, w którym rząd opóźnień wynosi 2.   
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Rysunek Z1.16. Reakcja PKB na szok podażowy o wartości jednego 
odchylenia standardowego. 
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Uwagi: W panelu wykres w górnej lewej części prezentuje zakumulowaną reakcję PKB 

poszczególnych krajów na szok posażowy o wartości odchylenia standardowego. Wykres skrzynkowy 

w prawej górnej części panelu ilustruje dyspersję reakcji PKB na szok podażowy w poszczególnych 

krajach w 40 kwartałach, natomiast wykresy skrzynkowe w dolnej części panelu licząc od lewej 

ilustrują zmienność w reakcji PKB na szok odpowiednio w pierwszym, piątym i dziesiątym roku.  

Wykresy dotyczą szoku dla modelu SVAR, w którym rząd opóźnień wynosi 5.    
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Rysunek Z1.17. Reakcja PKB na szok popytowy o wartości jednego 
odchylenia standardowego. 
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Uwaga: W panelu wykres w górnej lewej części prezentuje zakumulowaną reakcję PKB 

poszczególnych krajów na szok popytowy o wartości odchylenia standardowego. Wykres skrzynkowy 

w prawej górnej części panelu ilustruje dyspersję reakcji PKB na szok popytowy w poszczególnych 

krajach w 40 kwartałach, natomiast wykresy skrzynkowe w dolnej części panelu licząc od lewej 

ilustrują zmienność w reakcji PKB na szok odpowiednio w pierwszym, piątym i dziesiątym roku.  

Wykresy dotyczą szoku dla modelu SVAR, w którym rząd opóźnień wynosi 5.    
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ZAŁĄCZNIK 2 – ANALIZA PUNKTÓW ZWROTNYCH, WARIANCJI 

DYNAMICZNEGO CZYNNIKA WSPÓLNEGO I KORELACJI 

SZOKÓW 

 
Tabela Z2.1. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
produktu krajowego brutto. 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
S Q1-2000 3 3 3 4 4 3 8 
D Q4-2002 - - 3 - 5 - 2 
S Q2-2004 11 - 8 12 - - - 
D Q2-2005 -1 -1 - 0 - -2 - 

dodatkowe cykle 0 0 0 2 -1 0 -1 
wyp. średnia – S/D 4,33 1 4,67 5,33 4,5 0,5 5 
wyp. mediana – S/D 1 1 3 2 4,5 0,5 5 

filtr CHF 
S Q1-2000 3 3 3 4 4 3 8 
D Q4-2002 - - 3 - 5 - 2 
S Q2-2004 - 12 - - - 11 - 
D Q2-2005 0 0 - 1 - -2 - 

dodatkowe cykle -1 -1 1 -1 1 -1 0 
wyp. średnia – S/D 1,5 5 3 2,5 4,5 4 5 
wyp. mediana – S/D 1,5 1,5 3 2,5 4,5 0,5 5 

filtr HP 
S Q1-1998 - - - -1 - -2 - 
D Q1-1999 0 1 -8 0 -7 -1 -6 
S Q1-2000 4 4 1 4 1 4 7 
D Q4-2002 2 - 2 - - - 2 
S Q2-2004 - 11 - - - - - 
D Q3-2005 - -2 - -2 -5 -3 - 

dodatkowe cykle -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 
wyp. średnia – S/D 2 3,5 -1,67 0,25 -3,67 -0,5 1 
wyp. mediana – S/D 1 2,5 -3,5 -0,5 -6 -1,5 -2 

model ST 
S Q1-1998 - - 1 -1 - -2 - 
D Q1-1999 0 - -8 0 -5 0 -5 
S Q2-2000 -1 - - - 3 - 7 
D Q3-2002 3 2 3 - - - 2 
S Q2-2004 0 -1 0 11 12 -2 0 
D Q3-2005 1 1 7 - -5 2 2 

dodatkowe cykle 0 -2 -1 -1 -1 0 0 
wyp. średnia – S/D 0,6 0,67 0,6 3,33 1,25 -0,5 1,2 
wyp. mediana – S/D 0 0 0,5 -0,5 -1 -1 1 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / opóźnienie; wyp. 

średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio średnia arytmetyczna i mediana) 

wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych łącznie. 

Tabela Z2.2. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu PKB. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,220 0,420 0,251 0,251 
strefa euro 0,991 0,989 0,986 0,806 

DE 0,871 0,896 0,908 0,825 
FR 0,798 0,846 0,801 0,643 
IT 0,815 0,741 0,792 0,065 
ES 0,859 0,911 0,786 0,738 
IE 0,769 0,707 0,841 0,146 
PT 0,664 0,686 0,723 0,611 
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Tabela Z2.3. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
konsumpcji prywatnej. 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa euro DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
S Q3-1997 -7 - -5 - -7 3 - 
D Q3-1998 -4 -2 -5 - -6 3 -3 
S Q3-1999 5 - 2 5 2 4 3 
D Q1-2001 - - 2 4 - - - 
S Q2-2002 - -4 1 - - - - 
D Q2-2003 4 - 2 - 0 - 0 
S Q2-2004 9 9 - -3 10 6 3 
D Q3-2005 - 0 6 -1 - -4 3 
dodatkowe cykle -1 -2 0 -1 -1 -1 -2 

wyp. średnia – S/D 1,4 0,75 0,43 1,25 -0,2 2,4 1,2 
wyp. mediana – S/D 0 -1 1,5 1,5 -3 3 1,5 

filtr CHF 
S Q3-1999 5 7 2 5 3 4 3 
D Q2-2003 3 4 2 -4 0 - 0 
S Q2-2004 11 9 7 -3 11 - 4 
D Q3-2005 - - 6 -2 - -4 - 
dodatkowe cykle 0 0 0 1 0 -1 0 

wyp. średnia – S/D 6,33 6,67 4,25 -1 4,67 0 2,33 
wyp. mediana – S/D 4 5,5 4 -2,5 1,5 0 1,5 

filtr HP 
S Q4-1999 2 6 1 4 2 6 1 
D Q2-2003 0 - - -4 0 - 0 
S Q2-2004 10 10 - -4 9 - 4 
D Q2-2005 - -3 6 -1 - -3 6 
dodatkowe cykle 0 0 -1 0 0 -1 0 

wyp. średnia – S/D 4 4,33 3,5 -1,25 3,67 1,5 2,75 
wyp. mediana – S/D 1 1,5 3,5 -2,5 1 1,5 2,5 

model ST 
S Q2-1997 11 -3 - 14 14 - - 
D Q2-2001 4 4 -16 3 8 -9 7 
S Q2-2004 - - - -1 - 6 3 
D Q3-2005 - - - 2 - -4 - 
S Q2-2007 -1 -2 - 0 -3 - - 

dodatkowe cykle -1 0 -3 0 -1 -1 -2 
wyp. średnia – S/D 4,67 -0,33 -16 3,6 6,33 -2,33 5 
wyp. mediana – S/D 1,5 -2,5 -16 1 2,5 -6,5 5 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 

Tabela Z2.4. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu konsumpcji prywatnej. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,086 0,021 0,022 0,523 
strefa euro 0,931 0,984 0,967 0,911 

DE 0,479 0,692 0,77 0,047 
FR 0,607 0,703 0,73 0,209 
IT 0,234 0,522 0,529 0,885 
ES 0,765 0,901 0,835 0,874 
IE 0,689 0,847 0,743 0,876 
PT 0,359 0,635 0,726 0,891 

 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 199 

 

Tabela Z2.5. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
nakładów brutto na środki trwałe. 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D Q4-1995 7 7 7 5 7 3 2 
S Q2-2000 1 1 2 -9 -3 -4 6 
D Q1-2005 -1 0 -8 1 -3 -8 -7 

dodatkowe cykle 1 2 2 2 0 1 1 
wyp. średnia – S/D 2,33 2,67 0,33 -1 0,33 -3 0,33 
wyp. mediana – S/D 0 0,5 -3 -4 -3 -6 -2,5 

filtr CHF 
D Q3-1995 7 7 8 6 8 0 2 
S Q3-2000 0 0 1 - -3 -5 5 
D Q2-2003 - - -1 - 4 -1 0 
S Q2-2004 12 - 12 -7 12 10 - 
D Q2-2005 -2 -1 - 0 - - - 

dodatkowe cykle 0 -1 0 1 0 0 -1 
wyp. średnia – S/D 4,25 2 5 -0,33 5,25 1 2,33 
wyp. mediana – S/D 3,5 -0,5 4,5 -3,5 6 -0,5 1 

filtr HP 
S Q2-2000 0 0 2 0 -2 -3 -1 
D Q2-2005 -1 -1 -9 -1 -4 -9 -8 

dodatkowe cykle 1 2 0 1 1 1 0 
wyp. średnia – S/D -0,5 -0,5 -3,5 -0,5 -3 -6 -4,5 
wyp. mediana – S/D -0,5 -0,5 -3,5 -0,5 -3 -6 -4,5 

model ST 
S Q1-2000 2 1 3 1 -1 -1 0 
D Q3-2005 -2 -1 -11 -16 -4 -10 -10 

dodatkowe cykle 1 2 1 2 2 1 1 
wyp. średnia – S/D 0 0 -4 -7,5 -2,5 -5,5 -5 
wyp. mediana – S/D 0 0 -4 -7,5 -2,5 -5,5 -5 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 

 
Tabela Z2.6. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu nakładów brutto środków trwałych. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,550 0,674 0,577 0,042 
strefa euro 0,955 0,940 0,973 0,920 

DE 0,897 0,905 0,919 0,509 
FR 0,758 0,778 0,793 0,826 
IT 0,109 0,069 0,313 0,369 
ES 0,709 0,861 0,755 0,869 
IE 0,353 0,282 0,235 0,723 
PT 0,461 0,518 0,497 0,547 
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Tabela Z2.7. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
indeksu produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego. 
 

 
szczyt / 

dno 
data 

kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D 9-1996 0 -3 -1 1 -2 2 6 
S 12-1997 2 3 1 1 1 4 6 
D 2-1999 2 3 2 1 2 10 12 
S 5-2000 6 6 7 5 1 7 14 
D 12-2002 6 7 7 6 -11 3 0 
S 4-2004 2 1 4 -2 2 -5 -5 
D 5-2005 1 -1 1 -1 3 -3 -6 
S 9-2006 0 3 -6 1 1 - 2 

dodatkowe cykle 2 1 0 2 0 1 1 
wyp. średnia – S/D 2,38 2,38 1,88 1,5 -0,38 2,57 3,63 
wyp. mediana – S/D 2 3 1,5 1 1 2,5 4 

filtr CHF 
D 8-1995 14 15 13 14 11 15 19 
S 12-1997 2 4 2 0 4 13 4 
D 1-1999 1 2 0 1 1 9 14 
S 6-2000 5 5 6 5 -1 5 14 
D 1-2003 7 8 6 5 -9 2 0 
S 4-2004 2 2 4 -1 2 -4 -8 
D 5-2005 -1 -1 1 -3 0 -4 -4 
S 5-2007 - - - -3 -4 - -3 

dodatkowe cykle -1 -1 -1 2 0 1 1 
wyp. średnia – S/D 4,29 5 4,57 2,25 0,5 5,14 4,5 
wyp. mediana – S/D 2 3 3 0,5 0,5 3,5 2 

filtr HP 
S 1-1998 2 3 4 -2 3 8 3 
D 12-1998 3 5 3 4 3 4 9 
S 6-2000 6 5 6 6 -2 5 3 
D 2-2003 4 5 -2 3 -14 -1 -3 
S 4-2004 2 0 8 -4 1 -6 -7 
D 4-2005 -1 0 3 -3 2 -2 -5 
S 2-2007 - - -9 -2 -2 - -1 

dodatkowe cykle -1 -1 0 2 0 1 1 
wyp. średnia – S/D 2,67 3 1,86 0,29 -1,29 1,33 -0,14 
wyp. mediana – S/D 2,5 4 3 -2 -0,5 1,5 -2 

model ST 
S 1-1998 2 - 4 -3 3 8 4 
D 12-1998 3 - 3 4 4 4 9 
S 12-1999 12 12 13 12 4 12 9 
D 2-2003 4 5 -2 3 -14 -1 -3 
S 4-2004 1 - 8 1 1 -6 -7 
D 3-2005 3 - 3 -2 3 -6 -4 

dodatkowe cykle 2 -2 1 3 1 2 2 
wyp. średnia – S/D 4,17 8,5 4,83 2,5 0,17 1,83 1,33 
wyp. mediana – S/D 3 8,5 3,5 2 3 1,5 0,5 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 
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Tabela Z2.8. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu indeksu produkcji sprzedanej przemysłu. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,557 0,541 0,381 0,481 
strefa euro 0,859 0,904 0,875 0,473 

DE 0,969 0,973 0,958 0,808 
FR 0,746 0,729 0,720 0,688 
IT 0,760 0,799 0,762 0,387 
ES 0,428 0,291 0,533 0,450 
IE 0,895 0,836 0,812 0,629 
PT 0,048 0,113 0,336 0,442 
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Tabela Z2.9. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
deflatora PKB. 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D Q4-1995 - 5 - - - 5 3 
S Q3-1998 2 2 -2 -1 -8 -1 0 
D Q3-1999 4 4 1 6 1 -1 5 
S Q3-2000 - - 8 - - 5 - 
D Q3-2003 - - - - - 3 - 
S Q1-2005 -6 -4 9 -5 5 6 -8 
D Q2-2006 1 0 -4 1 - - -2 

dodatkowe cykle 0 0 0 -1 -1 0 0 
wyp. średnia – S/D 0,25 1,4 2,4 0,25 -0,67 2,83 -0,4 
wyp. mediana – S/D 1,5 1 -0,5 0 -3,5 4 -1 

filtr CHF 
D Q4-1995 - - - - - 5 3 
S Q3-1998 2 2 -9 -9 -11 -1 0 
D Q3-1999 3 4 0 5 1 -1 2 
S Q3-2000 - - 8 - 7 5 - 
D Q3-2003 12 - 8 - 4 3 9 
S Q1-2005 -6 -4 - -4 6 8 -8 

dodatkowe cykle 0 0 -1 -1 0 0 -1 
wyp. średnia – S/D 2,75 0,67 1,75 -2,67 1,4 3,17 1,2 
wyp. mediana – S/D 2,5 -1 4 -6,5 2,5 4 1 

filtr HP 
D Q4-1995 9 7 - - - 12 3 
S Q3-2000 -6 -6 8 - - - -8 
D Q3-2003 -11 -11 - - 2 - - 
S Q4-2004 -5 -2 - -3 6 -7 -6 
D Q2-2006 2 0 -3 -1 - -5 -1 

dodatkowe cykle 1 1 0 0 1 0 1 
wyp. średnia – S/D -2,2 -2,4 2,5 -2 4 0 -3 
wyp. mediana – S/D -5,5 -4 2,5 -2 4 -6 -3,5 

model ST 
D Q3-1997 1 1 9 - 10 -3 -4 
S Q3-2000 -6 -5 8 6 - -9 -8 
D Q3-2003 -2 - - -2 2 - - 
S Q4-2004 4 - - -3 7 -7 -6 
D Q2-2006 - 1 -3 -1 - -5 -1 

dodatkowe cykle 2 1 0 1 1 1 1 
wyp. średnia – S/D -0,75 -1 4,67 0 6,33 -6 -4,75 
wyp. mediana – S/D -0,5 -2 2,5 -1,5 4,5 -6 -5 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 

Tabela Z2.10. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu deflatora PKB. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,572 0,699 0,609 0,907 
strefa euro 0,579 0,682 0,66 0,285 

DE 0,676 0,763 0,602 0,969 
FR 0,553 0,549 0,466 0,123 
IT 0,630 0,665 0,7 0,846 
ES 0,148 0,649 0,763 0,601 
IE 0,614 0,835 0,845 0,819 
PT 0,262 0,582 0,745 0,824 
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Tabela Z2.11. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
zharmonizowanego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (HICP). 

 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D 10-1995 - 6 18 - - - -1 
S 3-1998 -22 -5 -4 1 -20 4 8 
D 5-1999 3 -3 2 2 3 2 9 
S 10-2000 9 10 11 0 0 -3 7 
D 8-2003 3 0 -11 -20 5 - -18 
S 11-2004 -3 12 -6 -16 17 18 18 
D 10-2006 3 1 3 4 4 1 6 

dodatkowe cykle 2 0 2 2 1 2 2 
wyp. średnia – S/D -1,17 3 1,86 -4,83 1,5 4,4 4,14 
wyp. mediana – S/D 3 0,5 -1 0,5 3,5 1,5 6,5 

filtr CHF 
S 2-1998 -21 -6 -17 -22 -19 - -18 
D 5-1999 3 -2 1 3 0 0 9 
S 1-2001 22 8 - - -1 - 23 
D 8-2003 21 2 - - 19 - - 
S 12-2004 14 -5 -6 -16 15 -21 17 
D 3-2007 -1 -3 0 1 0 -16 0 

dodatkowe cykle 0 1 -1 -1 1 -2 0 
wyp. średnia – S/D 6,33 -1 -5,5 -8,5 2,33 -12,33 6,2 
wyp. mediana – S/D 8,5 -2,5 -3 -7,5 0 -18,5 4,5 

filtr HP 
S 2-1998 -22 -6 -13 -18 -18 -30 -19 
D 7-1999 2 -5 1 -1 -1 0 8 
S 10-2000 - 8 7 - 2 - - 
D 8-2003 17 -2 -13 17 6 - - 
S 11-2004 -5 -6 4 -13 18 -20 16 
D 12-2006 - -2 2 - 2 -19 -19 

dodatkowe cykle -1 1 0 -1 1 -1 0 
wyp. średnia – S/D -2 -2,17 -2 -3,75 1,5 -17,25 -3,5 
wyp. mediana – S/D -1,5 -3,5 1,5 -7 2 -19,5 -5,5 

model ST 
S 2-1998 -3 5 -4 1 -18 4 13 
D 7-1999 -5 -6 1 -3 3 4 8 
S 10-2000 - 8 7 - 2 1 4 
D 8-2003 17 -2 -10 14 2 19 -18 
S 11-2004 -5 -6 19 -13 18 21 -5 
D 12-2006 - -1 1 - 1 - -19 

dodatkowe cykle 0 0 0 0 1 0 2 
wyp. średnia – S/D 1 -0,33 2,33 -0,25 1,33 9,8 -2,83 
wyp. mediana – S/D -4 -1,5 1 -1 2 4 -0,5 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 

Tabela Z2.12. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu HICP. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,098 0,005 0,011 0,727 
strefa euro 0,270 0,390 0,385 0,479 

DE 0,909 0,936 0,893 0,894 
FR 0,705 0,817 0,773 0,911 
IT 0,746 0,750 0,715 0,776 
ES 0,305 0,565 0,294 0,601 
IE 0,713 0,734 0,788 0,856 
PT 0,288 0,723 0,516 0,579 
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Tabela Z2.13. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym. 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D 8-1996 -2 -3 -3 1 -3 0 -4 
S 11-1997 2 2 4 1 1 2 2 
D 2-1999 2 3 3 1 2 -1 3 
S 5-2000 3 3 3 2 3 -2 3 
D 11-2001 0 -1 0 -1 2 -2 17 
S 2-2004 5 5 5 5 -11 2 4 
D 6-2005 2 2 2 1 5 2 5 
S 9-2006 0 0 0 -1 4 0 6 

dodatkowe cykle 1 1 1 2 0 1 0 
wyp. średnia – S/D 1,5 1,38 1,75 1,13 0,38 0,13 4,5 
wyp. mediana – S/D 2 2 2,5 1 2 0 3,5 

filtr CHF 
D 10-1995 8 7 7 11 7 12 5 
S 11-1997 3 3 5 2 3 2 5 
D 2-1999 2 3 2 0 2 -2 4 
S 6-2000 1 1 1 1 1 -2 2 
D 11-2001 1 1 2 1 2 0 17 
S 2-2004 5 5 5 5 -11 3 6 
D 7-2005 0 0 0 -1 2 -3 3 
S 10-2006 2 2 - 0 4 3 - 

dodatkowe cykle 1 1 0 1 0 1 -1 
wyp. średnia – S/D 2,75 2,75 3,14 2,38 1,25 1,63 6 
wyp. mediana – S/D 2 2,5 2 1 2 1 4,5 

filtr HP 
S 5-1997 10 8 11 9 5 8 10 
D 1-1999 2 1 2 1 2 -1 3 
S 3-2000 3 5 3 3 1 -3 2 
D 10-2001 0 0 1 1 5 1 18 
S 3-2004 2 1 3 5 -12 2 4 
D 3-2005 2 2 1 2 2 -3 4 
S 7-2006 3 3 - -1 6 0 10 

dodatkowe cykle 1 1 0 1 0 1 0 
wyp. średnia – S/D 3,14 2,86 3,5 2,86 1,29 0,57 7,29 
wyp. mediana – S/D 2 1,5 2,5 1,5 2 -0,5 4 

model ST 
S 6-1997 8 7 11 8 4 6 9 
D 1-1999 2 2 2 1 2 -1 3 
S 3-2000 3 4 4 3 1 -3 2 
D 10-2001 1 1 1 1 5 1 17 
S 3-2004 6 7 3 5 -12 2 4 
D 4-2005 1 1 1 1 1 -5 3 
S 7-2006 4 4 - -1 6 0 10 

dodatkowe cykle 1 1 0 1 0 1 0 
wyp. średnia – S/D 3,57 3,71 3,67 2,57 1 0 6,86 
wyp. mediana – S/D 2,5 3 2,5 1 1,5 -0,5 3,5 

 
 

 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 
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Tabela Z2.14. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu wskaźnika koniunktury w przemyśle 
przetwórczym. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,787 0,497 0,412 0,469 
strefa euro 0,970 0,973 0,945 0,864 

DE 0,995 0,991 0,985 0,966 
FR 0,837 0,847 0,735 0,697 
IT 0,928 0,933 0,886 0,822 
ES 0,759 0,764 0,67 0,706 
IE 0,901 0,764 0,71 0,575 
PT 0,660 0,757 0,62 0,633 
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Tabela Z2.15. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 

wskaźnika koniunktury konsumenckiej. 

 
szczyt / 

dno 
data 

kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D Q2-1996 1 1 1 3 - 1 2 
S Q2-1997 5 6 3 4 2 2 2 
D Q2-2000 -3 -2 -4 -2 -5 -6 2 
S Q1-2003 6 -9 6 -6 5 - -5 
D Q1-2004 -3 -3 -2 -5 -5 -3 -4 
S Q2-2006 3 4 3 1 - -6 - 

dodatkowe cykle 1 0 1 1 0 1 2 
wyp. średnia – S/D 1,5 -0,5 1,17 -0,83 -0,75 -2,4 -0,6 
wyp. mediana – S/D 2 -0,5 2 -0,5 -1,5 -4,5 -1 

filtr CHF 
D Q2-1996 1 1 1 3 - - 2 
S Q2-1997 - - - 4 - 2 -6 
D Q2-2000 - - - -3 - -6 - 
S Q4-2002 -9 6 -9 -5 -10 9 8 
D Q1-2004 -3 -3 -2 1 -5 -3 -4 

dodatkowe cykle 0 0 0 1 0 1 2 
wyp. średnia – S/D -3,67 1,33 -3,33 0 -7,5 0,5 0 
wyp. mediana – S/D -6 -1 -5,5 -1 -7,5 -0,5 -1 

filtr HP 
D Q1-1996 3 3 2 4 - 1 - 
S Q1-1997 - - - 5 12 3 3 
D Q3-2000 - - - -5 - -7 -7 
S Q1-2003 -9 -10 -9 -7 8 8 6 
D Q1-2004 -4 3 -3 1 -5 -3 -4 

dodatkowe cykle 0 0 0 1 0 1 1 
wyp. średnia – S/D -3,33 -1,33 -3,33 -0,4 5 0,4 -0,5 
wyp. mediana – S/D -6,5 -3,5 -6 -2 1,5 -1 -0,5 

model ST 
D Q1-2002 5 5 5 9 4 5 4 

dodatkowe cykle 2 2 2 3 2 2 2 
wyp. średnia – S/D 5 5 5 9 4 5 4 
wyp. mediana – S/D 5 5 5 9 4 5 4 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 

Tabela Z2.16. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu wskaźnika koniunktury konsumenckiej. 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,148 0,056 0,174 0,027 
strefa euro 0,531 0,756 0,716 0,676 

DE 0,891 0,915 0,901 0,870 
FR 0,695 0,685 0,629 0,676 
IT 0,822 0,860 0,806 0,530 
ES 0,485 0,463 0,429 0,519 
IE 0,224 0,365 0,273 0,287 
PT 0,564 0,638 0,679 0,816 
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Tabela Z2.17. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
ogólnego wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI). 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D 10-1996 -4 -5 -2 0 -5 -2 -5 
S 11-1997 4 6 4 2 0 0 -3 
D 3-1999 2 3 1 0 2 -2 0 
S 6-2000 2 3 2 2 2 1 2 
D 11-2001 0 1 0 1 5 -1 - 
S 12-2002 -3 - -3 -1 - -4 - 
D 8-2003 -3 - -1 -1 13 -3 -4 
S 6-2004 -1 -3 1 0 -7 -1 1 
D 10-2005 -2 -4 0 -3 5 -5 2 
S 3-2007 -5 -6 -2 -7 -2 -7 -1 

dodatkowe cykle 0 -1 0 1 0 1 -1 
wyp. średnia – S/D -1 -0,63 0 -0,7 1,44 -2,4 -1 
wyp. mediana – S/D -1,5 -1 0 0 1 -2 -0,5 

filtr CHF 
D 8-1995 10 9 12 14 8 13 8 
S 12-1997 4 8 5 2 4 1 0 
D 2-1999 2 4 2 0 4 -3 1 
S 7-2000 0 1 0 -1 0 -2 0 
D 12-2001 16 13 1 21 6 -1 15 
S 5-2004 1 -1 3 2 - 1 3 
D 11-2005 -6 -7 -4 -6 - -8 0 
S 6-2007 -5 -5 - -8 -4 -9 0 

dodatkowe cykle 0 0 0 0 -1 1 0 
wyp. średnia – S/D 2,75 2,75 2,71 3 3 -1 3,38 
wyp. mediana – S/D 1,5 2,5 1,5 1 4 -1,5 0,5 

filtr HP 
D 10-1995 7 8 10 10 6 9 6 
S 5-1996 22 - 22 -10 18 -5 12 
D 6-1999 -2 2 -3 -4 0 -6 -1 
S 5-2000 0 3 0 0 -1 -5 -2 
D 8-2001 16 16 3 23 7 19 20 
S 6-2004 4 -7 3 4 -2 0 3 
D 7-2005 -2 -3 -2 -1 7 -7 0 
S 2-2007 3 3 4 -5 -2 -7 3 

dodatkowe cykle 0 0 1 1 0 1 0 
wyp. średnia – S/D 6 3,14 4,63 2,13 4,13 -0,25 5,13 
wyp. mediana – S/D 3,5 2,5 3 -0,5 3 -5 3 

model ST 
D 10-1995 7 8 7 6 6 9 - 
S 5-1996 - - 21 21 18 -5 - 
D 6-1999 2 2 -3 -4 0 -6 -1 
S 1-2000 4 11 13 4 3 -1 17 
D 8-2001 2 - 3 - 7 19 20 
S 11-2002 -7 - - 23 - - - 
D 7-2005 -2 -3 -2 0 - - 0 
S 2-2007 4 4 4 1 - - 3 

dodatkowe cykle 1 -1 0 0 -2 -1 -1 
wyp. średnia – S/D 1,43 4,4 6,14 7,29 6,8 3,2 7,8 
wyp. mediana – S/D 2 3 3,5 2,5 4,5 -3 1,5 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 
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Tabela Z2.18. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu ogólnego wskaźnika nastrojów 
gospodarczych. 
 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,606 0,355 0,054 0,255 
strefa euro 0,848 0,945 0,894 0,717 

DE 0,984 0,989 0,977 0,916 
FR 0,720 0,822 0,741 0,505 
IT 0,882 0,880 0,866 0,438 
ES 0,787 0,822 0,705 0,093 
IE 0,801 0,736 0,657 0,545 
PT 0,515 0,753 0,637 0,535 
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Tabela Z2.19. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
złożonego wskaźnika wyprzedzającego OECD (CLI). 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D 8-1996 -3 -4 -6 2 -4 -1 -3 
S 5-1997 7 6 9 7 3 8 12 
D 6-1998 7 7 7 6 2 8 12 
S 7-1999 10 11 8 5 13 8 13 
D 7-2001 1 1 1 -3 4 0 20 
S 1-2004 4 3 4 2 -8 4 5 
D 5-2005 1 0 2 1 -10 1 5 
S 11-2006 -3 -3 -3 -2 1 -1 0 

dodatkowe cykle 1 1 1 2 1 1 0 
wyp. średnia – S/D 3 2,63 2,75 2,25 0,13 3,38 8 
wyp. mediana – S/D 2,5 2 3 2 1,5 2,5 8,5 

filtr CHF 
D 8-1995        
S 7-1997 5 4 8 6 2 8 - 
D 5-1998 7 8 7 5 2 6 13 
S 5-1999 11 12 9 7 -1 11 -10 
D 8-2001 1 2 1 -2 3 20 19 
S 1-2004 4 4 5 2 17 - 10 
D 4-2005 0 0 1 -2 - - 3 
S 2-2007 -3 -5 -11 -2 - -2 1 

dodatkowe cykle 1 1 1 1 -1 -1 0 
wyp. średnia – S/D 3,57 3,57 2,86 2 4,6 8,6 6 
wyp. mediana – S/D 2,5 3 3 0 2 7 6,5 

filtr HP 
S 9-1997 6 0 - 5 0 6 7 
D 3-1998 8 10 -27 6 5 7 12 
S 4-1999 12 12 9 11 -2 12 - 
D 5-2001 5 5 5 4 4 5 23 
S 3-2004 0 2 -1 -5 -5 2 - 
D 4-2005 2 1 2 3 -9 -4 - 
S 2-2007 -9 -9 4 -8 -16 -1 0 

dodatkowe cykle 1 1 0 1 0 1 -1 
wyp. średnia – S/D 3,43 3 -1,33 2,29 -3,29 3,86 10,5 
wyp. mediana – S/D 3,5 1,5 3 3,5 -3,5 3,5 9,5 

model ST 
S 9-1997 6 0 - 5 -1 6 7 
D 3-1998 8 11 -10 6 5 13 18 
S 4-1999 11 17 6 11 - 12 - 
D 5-2001 5 5 5 19 4 5 1 
S 3-2004 -3 -3 -1 -5 -5 - -5 
D 4-2005 2 1 2 3 -8 - 3 
S 3-2007 3 -10 3 1 -1 -2 -1 

dodatkowe cykle 1 1 1 0 0 0 2 
wyp. średnia – S/D 4,57 3 0,83 5,71 -1 6,8 3,83 
wyp. mediana – S/D 4 0,5 2,5 4 -1 5,5 2 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 

 



I SYNCHRONIZACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI Z KRAJAMI STREFY               

EURO W KONTEKŚCIE STRUKTURY TYCH GOSPODAREK 

 210 

 
Tabela Z2.20. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu złożonego wskaźnika wyprzedzającego. 
 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,319 0,206 0,155 0,700 
strefa euro 0,873 0,785 0,737 0,853 

DE 0,974 0,975 0,966 0,961 
FR 0,322 0,462 0,403 0,379 
IT 0,818 0,858 0,807 0,777 
ES 0,862 0,837 0,741 0,394 
IE 0,619 0,713 0,511 0,428 
PT 0,536 0,651 0,486 0,313 
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Tabela Z2.21. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle 
przetwórczym (w %). 

 
szczyt / 

dno 
data 

kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
S Q4-1997 1 1 4 1 2 2 2 
D Q1-1999 1 1 3 1 3 1 2 
S Q2-2000 2 1 2 1 3 3 3 
D Q3-2001 2 2 3 2 3 3 6 
S Q2-2004 1 1 2 1 -4 -1 0 
D Q4-2005 0 0 0 0 3 -3 3 
S Q2-2007 -2 -2 -2 -2 - -4 - 

dodatkowe cykle 1 1 1 1 0 1 0 
wyp. średnia – S/D 0,71 0,57 1,71 0,57 1,67 0,14 2,67 
wyp. mediana – S/D 1 1 2 1 3 0 2,5 

filtr CHF 
S Q4-1997 2 1 -9 1 3 -9 1 
D Q1-1999 1 1 -5 0 3 -8 3 
S Q2-2000 2 1 2 1 2 3 3 
D Q3-2001 - 8 - - 3 6 6 
S Q2-2004 11 1 - - 12 -1 0 
D Q4-2005 -8 -1 0 -1 - -3 3 

dodatkowe cykle 0 1 -1 0 0 0 0 
wyp. średnia – S/D 1,6 1,83 -3 0,25 4,6 -2 2,67 
wyp. mediana – S/D 1,5 1 -2,5 0,5 3 -2 3 

filtr HP 
S Q1-1998 - - - -10 2 -10 - 
D Q1-1999 -10 -11 -6 1 -10 -5 -12 
S Q2-2000 2 1 2 2 - 3 0 
D Q4-2001 6 6 16 - 2 13 5 
S Q2-2004 10 10 - - 5 - 2 

dodatkowe cykle -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 
wyp. średnia – S/D 2 1,5 4 -2,33 -0,25 0,25 -1,25 
wyp. mediana – S/D 4 3,5 -2 -4,5 2 -1 1 

model ST 
S Q1-1997 5 14 15 -6 6 15 12 
D Q3-2001 7 7 -17 1 3 -12 7 
S Q3-2004 11 10 - -4 11 - 0 
D Q3-2005 - - 1 0 - -2 0 

dodatkowe cykle 1 0 -1 1 0 -1 0 
wyp. średnia – S/D 7,67 10,33 -0,33 -2,25 6,67 0,33 4,75 
wyp. mediana – S/D 6 8,5 -8 -2 4,5 -7 3,5 

 
 

 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 

 

Tabela Z2.22. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu wskaźnika wykorzystania mocy 
produkcyjnych (%). 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,247 0,154 0,159 0,182 
strefa euro 0,848 0,951 0,934 0,955 

DE 0,955 0,802 0,795 0,88 
FR 0,629 0,639 0,679 0,739 
IT 0,495 0,852 0,693 0,685 
ES 0,496 0,486 0,425 0,769 
IE 0,839 0,555 0,511 0,795 
PT 0,400 0,311 0,397 0,668 
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Tabela Z2.23. Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
wskaźnika bieżących zdolności produkcyjnych w przemyśle 
przetwórczym (saldo). 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
S Q4-1995 3 3 4 3 3 3 3 
D Q1-1997 4 4 -6 3 5 3 4 
S Q1-1999 1 1 2 0 2 0 1 
D Q3-2000 0 0 0 -1 3 0 0 
S Q2-2002 -1 -1 6 2 1 -1 5 
D Q2-2004 1 1 2 1 3 -5 1 
S Q4-2005 0 -1 0 - 1 -1 2 
D Q1-2007 -1 -1 - - 0 -2 1 

dodatkowe cykle 0 0 0 -1 0 0 0 
wyp. średnia – S/D 0,88 0,75 1,14 1,33 2,25 -0,38 2,13 
wyp. mediana – S/D 0,5 0,5 1 1,5 2,5 -0,5 1,5 

filtr CHF 
S Q4-1995 3 2 3 3 3 4 4 
D Q4-1996 6 5 7 5 -5 4 5 
S Q2-1999 0 -1 1 -1 - -1 0 
D Q3-2000 0 0 0 -1 3 0 0 
S Q2-2002 5 5 6 2 1 7 5 
D Q2-2004 1 1 - 2 3 - - 
S Q4-2005 -1 -1 - 0 1 - - 
D Q2-2007 0 0 - -2 -1 -3 - 

dodatkowe cykle 0 0 -1 0 -1 -1 -1 
wyp. średnia – S/D 1,75 1,38 3,4 1 0,71 1,83 2,8 
wyp. mediana – S/D 0,5 0,5 2 1 1 2 2 

filtr HP 
S Q4-1995 2 2 3 3 2 - 4 
D Q4-1996 6 - - 5 4 4 5 
S Q1-1999 1 - - 0 1 0 1 
D Q2-2000 1 0 1 0 2 1 1 
S Q2-2002 5 5 6 2 - 6 4 
D Q2-2004 12 11 - 1 - 8 0 
S Q3-2005 - - - 1 - - 0 

dodatkowe cykle -1 -2 -2 0 -2 -2 0 
wyp. średnia – S/D 4,5 4,5 3,33 1,71 2,25 3,8 2,14 
wyp. mediana – S/D 3,5 3,5 2 1 2 2,5 1 

model ST 
S Q4-1995 3 2 3 3 2 - 4 
D Q4-1996 6 5 - 5 4 -5 5 
S Q2-1999 0 -1 - -1 0 -1 0 
D Q2-2000 1 0 1 0 2 1 1 
S Q1-2002 6 6 7 3 8 7 5 

dodatkowe cykle 0 0 -1 1 1 -1 1 
wyp. średnia – S/D 3,2 2,4 3,67 2 3,2 0,5 3 
wyp. mediana – S/D 2 1 2 1,5 2 0 2,5 

 
 

 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 
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Tabela Z2.24. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu wskaźnika zdolności produkcyjnych. 
 
 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,353 0,040 0,056 0,028 
strefa euro 0,944 0,902 0,877 0,824 

DE 0,987 0,984 0,977 0,937 
FR 0,518 0,579 0,505 0,47 
IT 0,719 0,806 0,796 0,624 
ES 0,522 0,579 0,615 0,615 
IE 0,804 0,847 0,789 0,676 
PT 0,594 0,682 0,600 0,496 
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Tabela Z2.25 Punkty zwrotne w przebiegu składnika cyklicznego 
zharmonizowanej stopy bezrobocia. 
 

szczyt / 
dno 

data 
kraje 

strefa euro DE FR IT ES IE PT 

filtr BK 
D 6-1998 - - -3 -9 14 2 2 
S 12-1999 -18 -21 -8 -13 5 -7 -4 
D 12-2000 3 -3 4 6 4 -1 12 
S 6-2002 9 - 4 9 5 - 8 
D 5-2003 - - 3 - 3 - - 
S 1-2004 - -9 4 - 6 -6 - 
D 9-2004 -6 -5 5 -4 12 7 -6 
S 9-2005 1 -1 7 0 - 5 -3 
D 12-2006 2 2 - -1 - -1 -7 
dodatkowe cykle -1 -1 1 -1 0 -1 1 

wyp. średnia – S/D -1,5 -6,17 2 -1,71 7 -0,14 0,29 
wyp. mediana – S/D 1,5 -4 4 -2,5 5 -1 -3,5 

filtr CHF 
D 7-1998 - - - - - - 3 
S 3-2000 -26 -26 -13 -16 - - -9 
D 11-2000 5 0 7 10 2 -2 11 
S 5-2002 - - - - - - 10 
D 5-2003 - - - - - - - 
S 1-2004 - - 5 - 3 -7 - 
D 9-2004 - - 4 30 28 26 -4 
S 8-2005 -3 -1 6 -1 - - -3 
dodatkowe cykle -2 -2 -1 -2 -3 -3 -1 

wyp. średnia – S/D -8 -9 1,8 5,75 11 5,67 1,33 
wyp. mediana – S/D -14,5 -13,5 4,5 4,5 2,5 -4,5 0 

filtr HP 
D 8-1998 - - - - - - -2 
S 2-2000 -24 -26 -11 -14 - - -9 
D 9-2000 4 5 9 16 4 -3 15 
S 9-2002 - 7 - - - - 7 
D 6-2003 - 7 - - - - 8 
S 1-2004 - - 0 - 3 -6 - 
D 12-2004 - - 2 - 9 2 - 
S 9-2005 -6 -6 5 0 - 1 0 
D 6-2007 - - - -2 - - - 
dodatkowe cykle -2 -1 -1 -2 -3 -2 -1 

wyp. średnia – S/D -8,67 -2,6 1 0 5,33 -1,5 3,17 
wyp. mediana – S/D -15 -0,5 1 -1 3,5 -1 3,5 

model ST 
D 12-1998 - - -6 7 1 - -7 
S 1-2000 - - -10 -13 - - -8 
D 12-2000 1 2 6 - - -6 12 
S 7-2002 8 7 5 - -5 -5 4 
D 6-2003 8 7 - - - -10 8 
S 1-2004 - - - 5 - -7 - 
D 12-2004 - - 1 16 7 2 - 
S 12-2005 3 -9 2 12 4 16 -3 
dodatkowe cykle -2 -2 -1 -1 -2 -1 0 

wyp. średnia – S/D 5 1,75 -0,33 5,4 1,75 -1,67 1 
wyp. mediana – S/D 5,5 4,5 1,5 6 2,5 -5,5 0,5 

 
 

Uwagi: Zmienną referencyjną jest składnik cykliczny dla Polski; (-/+) – wyprzedzenie / 

opóźnienie; wyp. średnia – S/D, wyp. mediana – S/D – oznacza przeciętne (odpowiednio 

średnia arytmetyczna i mediana) wyprzedzenia dla górnych i dolnych punktów zwrotnych 

łącznie. 
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Tabela Z2.26. Relacja wariancji dynamicznego czynnika wspólnego 
do wariancji szeregu zharmonizowanej stopy bezrobocia. 
 

 

kraj 
Wartość relacji 

Filtr BK Filtr CHF Filtr HP Model ST 

PL 0,017 0,010 0,089 0,699 
strefa euro 0,698 0,832 0,802 0,786 

DE 0,963 0,957 0,931 0,821 
FR 0,226 0,524 0,505 0,452 
IT 0,595 0,732 0,695 0,581 
ES 0,470 0,511 0,584 0,855 
IE 0,436 0,342 0,170 0,734 
PT 0,422 0,689 0,704 0,677 
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Tabela Z2.27. Współczynniki korelacji dla szoku podażowego – 
model SVAR ze stopą bezrobocia. 
 

 

Model SVAR z 1 opóźnieniem 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 0,951 0,989 0,998 0,989 0,835 0,994 0,918 
strefa 
euro 

0,951 1 0,986 0,929 0,896 0,960 0,912 0,772 

DE 0,989 0,986 1 0,977 0,957 0,902 0,966 0,860 
FR 0,998 0,929 0,977 1 0,997 0,800 0,998 0,940 
IT 0,989 0,896 0,957 0,997 1 0,754 0,998 0,962 
ES 0,835 0,960 0,902 0,800 0,754 1 0,775 0,613 
IE 0,994 0,912 0,966 0,998 0,998 0,775 1 0,944 
PT 0,918 0,772 0,860 0,940 0,962 0,613 0,944 1 

Model SVAR z 2 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 0,999 0,945 0,989 0,921 0,982 0,947 0,834 
strefa 
euro 

0,999 1 0,956 0,994 0,935 0,972 0,958 0,852 

DE 0,945 0,956 1 0,981 0,998 0,870 0,998 0,966 
FR 0,989 0,994 0,981 1 0,967 0,943 0,983 0,901 
IT 0,921 0,935 0,998 0,967 1 0,836 0,995 0,980 
ES 0,982 0,972 0,870 0,943 0,836 1 0,872 0,726 
IE 0,947 0,958 0,998 0,983 0,995 0,872 1 0,963 
PT 0,834 0,852 0,966 0,901 0,980 0,726 0,963 1 

Model SVAR z 4 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 0,943 0,755 0,943 0,929 1,000 0,891 0,955 
strefa 
euro 

0,943 1 0,918 1,000 0,997 0,948 0,989 0,999 

DE 0,755 0,918 1 0,918 0,939 0,768 0,955 0,908 
FR 0,943 1,000 0,918 1 0,997 0,948 0,989 0,998 
IT 0,929 0,997 0,939 0,997 1 0,936 0,990 0,996 
ES 1,000 0,948 0,768 0,948 0,936 1 0,898 0,959 
IE 0,891 0,989 0,955 0,989 0,990 0,898 1 0,985 
PT 0,955 0,999 0,908 0,998 0,996 0,959 0,985 1 
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Tabela Z2.28. Współczynniki korelacji dla szoku popytowego – 
model SVAR ze stopą bezrobocia. 
 
 

Model SVAR z 1 opóźnieniem 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 0,996 0,886 0,967 0,558 0,976 0,494 0,386 
strefa 
euro 

0,996 1 0,851 0,942 0,508 0,979 0,447 0,338 

DE 0,886 0,851 1 0,964 0,868 0,900 0,805 0,742 
FR 0,967 0,942 0,964 1 0,710 0,944 0,639 0,544 
IT 0,558 0,508 0,868 0,710 1 0,623 0,982 0,975 
ES 0,976 0,979 0,900 0,944 0,623 1 0,561 0,474 
IE 0,494 0,447 0,805 0,639 0,982 0,561 1 0,980 
PT 0,386 0,338 0,742 0,544 0,975 0,474 0,980 1 

Model SVAR z 2 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 -0,987 0,697 -0,347 0,334 0,980 0,541 0,479 
strefa 
euro 

-0,987 1 -0,574 0,208 -0,195 -0,939 -0,402 -0,336 

DE 0,697 -0,574 1 -0,860 0,879 0,810 0,971 0,955 
FR -0,347 0,208 -0,860 1 -0,926 -0,483 -0,938 -0,871 
IT 0,334 -0,195 0,879 -0,926 1 0,491 0,926 0,942 
ES 0,980 -0,939 0,810 -0,483 0,491 1 0,677 0,633 
IE 0,541 -0,402 0,971 -0,938 0,926 0,677 1 0,963 
PT 0,479 -0,336 0,955 -0,871 0,942 0,633 0,963 1 

Model SVAR z 4 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 -0,006 -0,762 0,362 -0,509 -0,953 -0,156 -0,267 
strefa 
euro 

-0,006 1 0,384 0,870 -0,680 0,171 -0,913 0,739 

DE -0,762 0,384 1 -0,047 0,316 0,888 -0,066 0,610 
FR 0,362 0,870 -0,047 1 -0,881 -0,229 -0,961 0,625 
IT -0,509 -0,680 0,316 -0,881 1 0,486 0,829 -0,290 
ES -0,953 0,171 0,888 -0,229 0,486 1 0,044 0,460 
IE -0,156 -0,913 -0,066 -0,961 0,829 0,044 1 -0,654 
PT -0,267 0,739 0,610 0,625 -0,290 0,460 -0,654 1 
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Tabela Z2.29. Współczynniki korelacji dla szoku podażowego – 
model SVAR z deflatorem PKB. 
 

 

Model SVAR z 2 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 1,000 0,867 0,998 0,848 0,957 0,915 0,920 
strefa 
euro 1,000 1 0,853 0,995 0,834 0,966 0,904 0,909 
DE 0,867 0,853 1 0,895 0,999 0,715 0,992 0,991 
FR 0,998 0,995 0,895 1 0,878 0,937 0,939 0,943 
IT 0,848 0,834 0,999 0,878 1 0,693 0,984 0,984 
ES 0,957 0,966 0,715 0,937 0,693 1 0,777 0,784 
IE 0,915 0,904 0,992 0,939 0,984 0,777 1 0,999 
PT 0,920 0,909 0,991 0,943 0,984 0,784 0,999 1 

Model SVAR z 5 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 0,995 0,968 0,996 0,976 1,000 0,997 0,956 
strefa 
euro 0,995 1 0,988 1,000 0,993 0,994 0,997 0,980 
DE 0,968 0,988 1 0,986 0,999 0,967 0,979 0,998 
FR 0,996 1,000 0,986 1 0,990 0,996 0,999 0,977 
IT 0,976 0,993 0,999 0,990 1 0,975 0,984 0,995 
ES 1,000 0,994 0,967 0,996 0,975 1 0,997 0,954 
IE 0,997 0,997 0,979 0,999 0,984 0,997 1 0,970 
PT 0,956 0,980 0,998 0,977 0,995 0,954 0,970 1 

Model SVAR z 8 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 0,996 0,947 0,997 0,995 0,988 0,988 0,996 
strefa 
euro 0,996 1 0,914 0,996 0,982 0,997 0,994 0,999 
DE 0,947 0,914 1 0,931 0,972 0,886 0,898 0,919 
FR 0,997 0,996 0,931 1 0,989 0,993 0,995 0,998 
IT 0,995 0,982 0,972 0,989 1 0,969 0,971 0,984 
ES 0,988 0,997 0,886 0,993 0,969 1 0,995 0,996 
IE 0,988 0,994 0,898 0,995 0,971 0,995 1 0,994 
PT 0,996 0,999 0,919 0,998 0,984 0,996 0,994 1 
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Tabela Z2.30. Współczynniki korelacji dla szoku popytowego – 
model SVAR z deflatorem PKB. 
 
 

Model SVAR z 2 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 -0,532 -0,757 -0,408 0,094 -0,011 -0,755 -0,037 
strefa 
euro 

-0,532 1 0,647 0,962 -0,651 0,652 0,428 -0,374 

DE -0,757 0,647 1 0,623 -0,606 0,313 0,697 -0,186 
FR -0,408 0,962 0,623 1 -0,804 0,813 0,233 -0,590 
IT 0,094 -0,651 -0,606 -0,804 1 -0,867 0,007 0,698 
ES -0,011 0,652 0,313 0,813 -0,867 1 -0,302 -0,850 
IE -0,755 0,428 0,697 0,233 0,007 -0,302 1 0,514 
PT -0,037 -0,374 -0,186 -0,590 0,698 -0,850 0,514 1 

Model SVAR z 5 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 0,308 -0,272 0,500 -0,454 -0,371 -0,222 0,311 
strefa 
euro 

0,308 1 0,648 0,239 0,093 -0,152 0,198 0,015 

DE -0,272 0,648 1 0,092 0,369 0,239 0,442 -0,297 
FR 0,500 0,239 0,092 1 -0,605 -0,595 0,011 0,414 
IT -0,454 0,093 0,369 -0,605 1 0,711 0,542 -0,590 
ES -0,371 -0,152 0,239 -0,595 0,711 1 0,368 -0,774 
IE -0,222 0,198 0,442 0,011 0,542 0,368 1 -0,524 
PT 0,311 0,015 -0,297 0,414 -0,590 -0,774 -0,524 1 

Model SVAR z 8 opóźnieniami 

 PL 
strefa 
euro 

DE FR IT ES IE PT 

PL 1 -0,672 -0,593 0,785 0,557 -0,188 -0,187 -0,118 
strefa 
euro 

-0,672 1 0,854 -0,433 -0,339 0,088 0,075 0,255 

DE -0,593 0,854 1 -0,404 -0,405 0,125 0,178 0,319 
FR 0,785 -0,433 -0,404 1 0,692 -0,054 0,040 -0,253 
IT 0,557 -0,339 -0,405 0,692 1 0,131 -0,052 -0,200 
ES -0,188 0,088 0,125 -0,054 0,131 1 0,168 0,079 
IE -0,187 0,075 0,178 0,040 -0,052 0,168 1 -0,473 
PT -0,118 0,255 0,319 -0,253 -0,200 0,079 -0,473 1 
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ZAŁĄCZNIK 3 – ŹRÓDŁA DANYCH STATYSTYCZNYCH, 

KODOWANIE ZMIENNYCH 

 

 

KODOWANIE ZMIENNYCH 

 

Wszystkie zmienne używane w raporcie są kodowane w ujednolicony sposób. 

Składnia kodu zmiennej ma następująca postać: 

 

[kod kraju]_[kod zmiennej]_[kod metody filtracji] 

 

gdzie: 

 

Kody krajów przyjęto zgodnie z EUROSTAT: 

Strefa euro – EA12 

Niemcy – DE 

Francja – FR 

Włochy – IT 

Hiszpania – ES 

Portugalia – PT 

Irlandia – IE 

Stany Zjednoczone - US 

 

Kody zmiennych przedstawiono poniżej wraz z opisem, źródeł danych. Kody 

metod filtracji są następujące: 

filtr Baxtera-Kinga - BK 

filtr Christiano-Fitzgeralda - CHF 

filtr Hodricka-Prescotta - HP 

strukturalny model szeregów czasowych - ST 

 

W niektórych przypadkach składnia opisu zmiennych lub wyników jest nieco 

odmienna, aczkolwiek kodowanie elementów (kraj, zmienna, metoda filtracji) 

jest jednakowe w całym raporcie. 
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ŹRÓDŁA DANYCH 

 

Porównanie struktur gospodarek 

Opis struktura 
produkcji 

% wartości dodanej brutto 17 sekcji PKD (NACE): 
A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
B – rybołówstwo 
C – górnictwo i kopalnictwo 
D – przemysł przetwórczy 
E – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 
F – budownictwo 
G – handel i naprawy 
H – hotele i restauracje 
I – transport, gospodarka magazynowa i łączność 
J – pośrednictwo finansowe 
K – obsługa nieruchomości i firm 
L – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społęczne i zdrowotne 
M – edukacja 
N – ochrona zdrowia i opieka społeczna 
O – pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i 
indywidualna 
P – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 

struktura popytu 
zagregowanego 

% produktu krajowego brutto w cenach rynkowych bieżących 
4 sektorów instytucjonalnych: 
- spożycie indywidualne (w gospodarstwach domowych) i 

spożycie zbiorowe w sektorze instytucji niekomercyjnych 
(konsumpcja prywatna) 

- spożycie publiczne w sektorze instytucji rządowych i 
samorządowych (general government) 

- akumulacja brutto (w sektorze przedsiębiorstw) 
(inwestycje) 

- saldo wymiany z zagranicą 

struktura 
wydatków 
konsumpcyjnych 
(konsumpcji 
prywatnej) 

% ogółem 12 grup wydatków wg klasyfikacji COICOP: 
- żywność i napoje bezalkoholowe 
- napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki 
- odzież i obuwie 
- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 
- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa 

domowego 
- zdrowie 
- transport 
- łączność 
- rekreacja i kultura 
- edukacja 
- restauracje i hotele 
- pozostałe towary i usługi 

struktura 
nakładów 
inwestycyjnych 
(nakładów brutto 
na środki trwałe) 

% ogółem 6 grup nakładów wg klasyfikacji CPA: 
- użytki rolne, grunty leśne i grunty pod wodami 
- maszyny i urządzenia 
- środki transportu 
- obiekty budownictwa mieszkaniowego 
- pozostałe budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
- pozostałe środki trwałe  
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Produkt krajowy brutto (GDP_i2000) 

Opis Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych (gross domestic product at market 
prices – b1gm), w cenach stałych, częstotliwość kwartalna, 1995-2007, indeks 
jednopodstawowy o podstawie 2000=100, oczyszczony z wahań sezonowych 
W przypadku Irlandii dane dla lat 1995-1996 oszacowane na podstawie bazy 
danych do modelu NIGEM. Dla Włoch i Irlandii dane za Q4-2007 oszacowano 
na podstawie dynamiki YoY z Q3-2007. W przypadku danych dla Polski 
wyeliminowano obserwację nietypową w Q4-1996, poprzez interpolację liniową. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
Economy and finance / National accounts (including GDP) (na) / Quarterly 
national accounts (namq) / GDP and main components (namq_gdp) / GDP and 
main components - volumes (namq_gdp_k) 

 
 

 

Konsumpcja prywatna (CONS_i2000) 

Opis Konsumpcja prywatna, konsumpcja gospodarstw domowych i instytucji 
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – INKgd 
(households and NPISH final consumption – p3_s14_s15), w cenach stałych, 
częstotliwość kwartalna, 1995-2007, indeks jednopodstawowy o podstawie 
2000=100, oczyszczony z wahań sezonowych 
W przypadku Irlandii dane dla lat 1995-1996 oszacowane na podstawie bazy 
danych do modelu NIGEM, dla lat 1998-1999 oszacowano na podstawie 
konsumpcji gospodarstw domowych. Dla Włoch i Irlandii dane za Q4-2007 
oszacowano na podstawie dynamiki YoY z Q3-2007. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
Economy and finance / National accounts (including GDP) (na) / Quarterly 
national accounts (namq) / GDP and main components (namq_gdp) / GDP and 
main components - volumes (namq_gdp_k) 

 

 

 

Indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego (IP_i2000) 

Opis Indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego (sekcja D PKD) 
(industrial production index), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, indeks 
jednopodstawowy o podstawie 2000=100, dwie postacie wskaźnika: 
oczyszczony z wahań sezonowych oraz trend +cykl. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 

Industry, trade and services / Industry and construction / Industry (NACE Rev.1 
C-F) (ebt_ind) / Industrial production indices (2000=100) (ebt_ind_prod) / 

[A] Industrial production - Monthly index - trend cycle (ebt_inpr_mtr) 

[B] Industrial production - Monthly index - data adjusted by working days 
(ebt_inpr_mwd) 

 
 

 

Deflator produktu krajowego brutto (PGDP_i2000) 

Opis Deflator produktu krajowego brutto w cenach rynkowych na podstawie walut 
krajowych (gross domestic product at market prices – b1gm, price index based 
on national currency), częstotliwość kwartalna, 1995-2007, indeks 
jednopodstawowy o podstawie 2000=100, oczyszczony z wahań sezonowych 
W przypadku Irlandii dane dla lat 1995-1996 oszacowane na podstawie bazy 
danych do modelu NIGEM. Dla Włoch i Irlandii dane za Q4-2007 oszacowano 
na podstawie dynamiki YoY z Q3-2007. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
Economy and finance / National accounts (including GDP) (na) / Quarterly 
national accounts (namq) / GDP and main components (namq_gdp) / GDP and 
main components - Price indices (namq_gdp_p) 
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Zharmonizowany wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (HICP_i2005) 

Opis Zharmonizowany wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (harmonized index of 
consumer proces), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, indeks jedno-
podstawowy o podstawie 2005=100 wskaźnik surowy. 
Dla 1995 roku obliczona na podstawie dynamiki YoY wskaźnika cen 
konsumpcyjnych (CPI). 
Wskaźnik został dekomponowany na postać oczyszczoną z wahań sezonowych 
i komponent trend+cykl na podstawie procedury TRAMO-SEATS. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
[A] Economy and finance / Prices (prc) / Harmonized indices of consumer prices 
(HICP) (prc_hicp) / Harmonized indices of consumer prices (2005=100) - 
Monthly data (index) (prc_hicp_midx) 
[B] Economy and finance / Prices (prc) / Consumer price indices, 1985=100 
(prc_ipc) / Various consumption goods and services - Monthly data (prc_ipc_m) 

 
 

 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (ICI_BAL) 

Opis Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (industrial confidence 
indicator – BS-ICI-BAL), wyrażony jako średnia arytmetyczna wybranych sald 
ze zharmonizowanego badania koniunktury w przemyśle przetwórczym. Dla 
Polski wykorzystano wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym obliczany 
przez IRG SGH, obliczany na podstawie nieco odmiennej metodologii 
(podobnie jak instytut IFO), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, oczyszczony 
z wahań sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 
ECFIN) / Sentiment indicators - monthly data (bssi_m) 
IRG SGH: Koniunktura w przemyśle 

 
 

 

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej (CS_BAL) 

Opis Wskaźnik koniunktury konsumenckiej, sentymentów gospodarstw domowych 
(consumer sentiment indicator – BS-CS-BAL), wyrażony jako średnia 
arytmetyczna wybranych sald ze zharmonizowanego badania koniunktury 
konsumenckiej. Dla Polski wykorzystano wskaźnik kondycji gospodarstw 
domowych obliczany przez IRG SGH, częstotliwość kwartalna, 1995-2007, dla 
krajów strefy euro zagregowane dane miesięczne, oczyszczone z wahań 
sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 
ECFIN) / Sentiment indicators - monthly data (bssi_m) 
IRG SGH: Kondycja gospodarstw domowych, badanie okresowe 

 
 

 

Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) 

Opis Ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych (economic sentiment index, BS-ESI-
I)). Wskaźnik wyrażony w postaci indeksu (szerzej nt. jego konstrukcji w EC 
DG-ECFIN 2007), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, oczyszczony z wahań 
sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 
ECFIN) / Sentiment indicators - monthly data (bssi_m) 
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Złożony wskaźnik wyprzedzający OECD (CLI_OECD) 

Opis Wersja wskaźnika z wbudowanym trendem (composite leading indicator CLI - 
trend restored), częstotliwość miesięczna, 1995-2007, indeks jedno-
podstawowy o podstawie 2000=100, z definicji oczyszczony z wahań 
sezonowych i przypadkowych. 

Źródło OECD: baza danych on-line OECD: http://stats.oecd.org 
Monthly Economic Indicators / Composite Leading Indicators 

 
 

 

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle przetwórczym w % 
(ICU_PC) 

Opis Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w % (current level of capacity 
utilization % - BS-ICU-PC). Wskaźnik wyrażony w procentach, wyraża średnie 
wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle przetwórczym częstotliwość 
kwartalna, 1995-2007, oczyszczony z wahań sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 
ECFIN) / Industry – quarterly data 

 
 

 

Wskaźnik bieżących zdolności produkcyjnych w przemyśle przetwórczym 
(ICPC_BAL) 

Opis Wskaźnik bieżących zdolności produkcyjnych w przemyśle przetwórczym 
(assessment of current production capacity – BS-ICPC-BAL). Wskaźnik 
wyrażony w postaci salda dla pytania 9, zharmonizowanego kwestionariusza 
UE, częstotliwość kwartalna, 1995-2007, oczyszczony z wahań sezonowych. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Business and consumer surveys (Source: DG 
ECFIN) / Industry - quarterly data 

 
 

 

Zharmonizowana stopa bezrobocia (UR) 

Opis Zharmonizowana stopa bezrobocia (harmonized unemployment rate), 
częstotliwość miesięczna, 1997-2007, zmienna surowa. 

Źródło EUROSTAT: baza danych on-line: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
General and regional statistics / Labour market / Harmonised unemployment 
rates (%) - monthly data: Unemployment according to ILO definition - Total (LM-
UN-T-TOT) 
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EXPLAINING REAL EXCHANGE RATE 
MOVEMENTS IN POLAND - THE SMALL 
OPEN ECONOMY FRAMEWORK 

 
MONIKA BŁASZKIEWICZ-SCHWARTZMAN1 

 

1. INTRODUCTION 

 

The objective of the paper is to build a small open-economy (SOE) dynamic 

stochastic general equilibrium (DSGE) model of real exchange rate 

determination in a typical New Member State (NMS) of the European Union 

(EU), i.e. a model within which it is possible to examine factors responsible for 

the observed persistent appreciation of real exchange rates in the majority of New 

Member States (NMSs). 

To date very few DSGE models have been developed for the NMSs. The notable 

exceptions are Natalucci and Ravenna (2003, 2007), Laxton and Pesenti, (2003), 

Masten and Coricelli (2005), Vilagi (2005), Lipinska (2006). However, the goals 

of these papers differ from the goals pursued here. To the author‟s best 

knowledge there are no models explaining real exchange rate movements in the 

NMSs within the DSGE framework.  

The task set out in the paper is important not only from the point of view of 

equilibrium exchange rate analysis, but also because analyzing factors 

determining real exchange rates in the NMSs is an important step towards 

analysis of the timing of ERMII accession and euro adoption, given convergence 

processes underway in these countries. Additionally, if shocks explaining real 

exchange rate movements in the Member States that are obligated to adopt the 

euro are permanent in nature, they will translate into shocks that explain inflation 

                                                                                                                                    

1 The author is a PhD candidate at NUIM, Ireland. Contact person: Monika Blaszkiewicz-Schwartzman, e-mail: 

monika.blaszkiewicz@nuim.ie.  
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differentials between these economies and the eurozone (to the extent that the 

introduction of the euro happens before the equilibrium processes is absorbed).  

The challenge of building a model that explains real exchange rate determination 

for a typical NMS not only lies in the choice of factors important for movements 

of real exchange rates in the NMS, but also in taking into account the fact that 

these countries record sizable and persistent appreciation of their real exchange 

rates (and correlation of real and nominal exchange rates where nominal rates are 

fairly flexible (see, for example, Blaszkiewicz-Schwartzman (2006)).  

As stressed by Vilagi (2005), because of market segmentation, the lack of 

empirical support for purchasing power parity, and the existent correlation 

between nominal and real exchange rates, the traditional approach in DSGE-type 

models (or more precisely, New Open Economy types of DSGE model (NOEM)) 

is to explain real exchange rate behaviour by the movements of external real 

exchange rates (i.e. relative prices of domestic and foreign tradables) (see for 

example Engel (1999), Devereux and Engel (2002)).  

However, in the NMSs, because of the presence of the Harrold-Balassa-

Samuelson (HBS) effect (i.e. because rapid productivity improvements cause 

movements in the relative price of non-tradables, causing appreciation of the real 

exchange rate), the role of the so-called internal channel of real exchange rate 

movements (defined as the ratio of the domestic prices of tradables to non-

tradables relative to the same ratio abroad) cannot be neglected.
2
   

Admittedly, even if the majority of empirical studies do confirm that the 

observed real exchange rate appreciation in the NMSs is explained by the HBS 

effect (Egert (2002), Blaszkiewicz, et.al (2004), Wagner (2005), Mihaljek and 

Klau (2006)), they all stress that this effect alone is not enough to explain the 

recorded real appreciation in those countries. More precisely, the HBS effect 

explains only a fraction of the observed inflation in the NMSs.  

Unfortunately, standard DSGE models have trouble explaining strong 

correlations of real and nominal exchange rates (this usually requires a break in 

the law of one price (LOOP) in the tradable sector), significant divergence of 

domestic relative prices, and real exchange rate appreciation. This is because, in 

                                                                                                                                    

2 Also, even for developed countries, newer studies question the ‘Engel’ conclusion that the non-tradable sector is 

insignificant in explaining real exchange rate movements (see Betts and Kehoe (2006), Selaive and Tuesta (2006)). 
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this type of models, positive productivity shocks cause depreciation of external 

real exchange rates, which can offset real appreciation caused by the HBS effect 

(Benigno and Thoenissen (2003), Vilagi (2005)).  

For this reason, and the agreement of the aforementioned studies that the HBS 

effect alone is not enough to explain the observed real appreciation in the NMSs, 

this paper develops a small open economy model with additional channels of real 

exchange rate determination.  These include a quality factor and distributive 

trade. The findings of the paper show that within the developed model calibrated 

to the Polish economy, a positive productivity shock indeed generates real 

exchange appreciation consistent with the HBS theory.
3
 

The rest of the paper proceeds as follows: Section 2 discusses and evaluates the 

possible sources of real exchange rate movements in a typical NMS of the EU. 

Section 3 sets out the theoretical model. Section 4 presents the parameterization 

of the model, evaluates the model results and its ability to match the moments of 

the observed data. Section 5 concludes. 

 

2. POSSIBLE SOURCES OF REAL EXCHANGE RATE 

APPRECIATION IN THE NMSS – MODEL BUILDING BLOCKS 

 

This section identifies the building blocks of a SOE DSGE model that explains 

real exchange rate determination in a typical NMS of the European Union. It 

begins by establishing the importance of tradable and non-tradable prices in real 

exchange rate movements in a typical NMS, represented by Poland.  

In what follows below, an attempt is made to establish the extent to which real 

exchange rate fluctuations can be explained by movements in the relative price of 

non-traded goods in Poland. To do so, an „Engel-type‟ of exercise is performed – 

i.e. an analysis, in which a real exchange rate variance (or more precisely, the 

                                                                                                                                    

3 Note that for the HBS effect to hold various assumptions must be satisfied. For example, LOOP must hold, sectoral wages 

must equalize, domestic and foreign tradable goods should be close substitutes, etc. Unless these are met, what is often 

called the HBS effect should be understood as the impact of a positive productivity shock in the tradable sector on the 

internal real exchange rate.  
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mean-squared-error (MSE)) is decomposed into movements due to the relative 

price of non-tradable goods (see Appendix 1 for details).
4
 

Graph 1 in Figure 1 below presents a decomposition of the Polish real exchange 

rate into tradable and non-tradable components where the price indices were 

calculated from the different sub-categories of the Harmonised Index of 

Consumer Prices (HICP) with the weights proposed by Engel (1999). Based on 

this decomposition, the importance of non-tradable prices in overall real 

exchange rate fluctuations seem to be quite low although increasing (around 10 

per cent). Graph 2, where tradable prices were approximated by the PPI index, 

and non-tradable prices approximated by the HICP index, points to a higher 

importance of non-tradable prices in the real exchange rate movements (around 

20 per cent). Finally, Graph 3 presents the decomposition of the real exchange 

rate using price indices proposed by Betts and Kehoe (2001).
5
 Here the 

importance of the non-tradable component appears to be mostly significant and 

equals to around 60 per cent.   

Clearly, the importance of non-tradable prices in explaining real exchange rate 

fluctuations in Poland varies depending on the construction of price indices in 

both sectors. This is because the correct split between the tradable and non-

tradable sectors is extremely difficult and subject to the measurement problem 

(related to the availability of disaggregated data and classification issues 

(tradable vs non-tradable)) as well as the presence of regulated prices in the New 

Member States (see Blaszkiewicz, et al. (2004) for more details on the issue). For 

example, the share of tradable goods in CPI indices is typically larger, as it 

excludes a large part of GDP, which is consumed by the government sector 

(Ravenna and Natalucci (2007)). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

4 Due to the data availability, the frequency of the data used in building tradable and non-tradable price indices for the 

Betts and Khoe’s decomposition (Graph 3, Figure 1) differs from the other two (Graphs 1 and 2, Figure 1), i.e. it is quarterly 

as opposed to monthly.  

5 More precisely, Betts and Khoe (2001) use gross output by sector data. Here, due to data availability, sectoral Gross Value 

Added is used instead. 
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Figure 1. Decomposition of the Movements of Polish Real 
Exchange Rate 
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                                     Graph 3 
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Source: Author’s calculation based on the Eurostat data (for the details see Appendix 1) 
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In the above calculations, the share of the tradable price in the Polish HICP index 

constitutes 70 percent. This is a very high value especially when compared with 

the share of 30 percent based on Gross Value Added deflators used for the Betts 

and Khoe‟s decomposition (and also when compared with openness of the Polish 

economy, which is around 30 percent (see Section 4)). Moreover, the assumption 

made by Engel, that all goods are tradable is questionable as some goods sub-

categories do include services as well as are subject to regulated prices. 

Therefore, the additional analysis was carried. As pointed out in Engel (1999) 

and evaluated in more depth in Betts and Khoe (2001), the real exchange rate and 

the relative non-tradable price series (i.e.
tRER REL

tRER series in Appendix 1) 

should be uncorrelated if non-tradable prices were not to matter for the real 

exchange rate movements. Table 1 presents the correlations and standard 

deviations of the
tRER and 

REL

tRER series. The results are in contrast with 

Engel‟s predictions: irrespective of the price indices used, the correlation 

between 
tRER and 

REL

tRER is not illegible. 

 
Table 1: Basic Statistics for 

tRER and REL

tRER series 
 
 

COR_L STD_L COR_D STD_D

ENGEL 0.64 0.25 0.66 0.65

PPI_HICP 0.82 0.27 0.58 0.28

BETTS AND KHOE 0.63 0.56 0.30 0.68  

 

Note: Autor’s calculations based on the Eurostat data. Columns COR_L and COR_D present 

correlations between the respective pairs of series: ( RERt ,
REL

t
RER ) and 

( RERt ,
REL

t
RER ).  Columns STD_L and STD_D present relative standard deviations 

between 
REL

t
RER  and RERt and 

REL

t
RER and RERt .  

 

Summing up, the above results show that in contrast to Engel‟s findings for the 

US/Japan real exchange rate, non-tradable prices do contribute to fluctuations of 

the real exchange rate in Poland, even if tradable prices also matter and perhaps 

are even more important. Therefore, in order to build the model of the real 

exchange rate determination, which would also match the data for the Polish 

economy, not only deviations from the LOOP have to be taken into account, but 
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also the relative internal exchange rate movements between Poland and the 

eurozone. Factors behind the movements in non-tradable and tradable prices 

(other than the HBS effect) are discussed below.  

 

DISTRIBUTION SERVICES 

 

A body of evidence suggests that final goods contain a substantial nontraded 

component, which accounts for a large fraction of deviations from the LOOP in 

developed countries (Burstein et al. (2000, 2003), MacDonald and Ricci (2001), 

Corsetti and Dedola, (2005)). However, there are virtually no empirical studies 

showing the significance of this sector in generating deviations from the law of 

one price in Poland. The only study that addresses this issue in the context of the 

NMSs is MacDonald and Wójcik‟s (2003), which shows that the distribution 

sectors in Estonia and Slovenia play an important role in real exchange rates 

dynamics (over and above the HBS effect) in these countries. The authors report 

that distribution services in Estonia and Slovenia account for 15 and 12 per cent 

of total value added, respectively.
 6
  

The share of the distribution sector in the Polish value added provides an 

indication of the potential role of distribution services in explaining real 

exchange rate movements in Poland. The share of distribution services (classified 

as transport, storage and communication) in the Polish value added in 2006 was 

around 7 per cent (source: Polish Ministry of Finance). However, if wholesale 

and retail trade are included in distribution services (the standard classification), 

this jumps to 26 per cent (i.e. wholesale and retail trade constitutes 19 per cent of 

the domestic value added). This level is similar to that reported by Dotsey and 

Duarte (2007) for the US and larger than the average level for 10 industrial 

countries (15%) reported in MacDonald and Ricci (2001)).   

Given the importance of distribution services in the Polish value added, and the 

evidence found in the studies above that distributive trade violates LOOP, the 

introduction of distribution services into a SOE DSGE model for the NMSs may 

be an appropriate way to reflect the violation of LOOP in the Polish data, and 

generate the real exchange rate appreciation observed in the economy. One 

                                                                                                                                    

6  Although they do not explain the definition of the distribution sector that they use.   
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indication of the appropriateness of this approach is provided by Selaive and 

Tuesta (2006), who show that distribution services, by lowering the elasticity of 

demand, make relative prices more sensitive to shocks, amplifying the effects of 

positive tradable productivity shocks on real exchange rate appreciation (i.e. 

when compared with the benchmark model without distribution services) (see 

also Corsetti et al (2007) on the discussion about the positive correlation between 

the real exchange rate and terms-of-trade in the model with distribution services).  

 

QUALITY IMPROVEMENTS AND HOME BIAS 

 

On the tradable side, a strong export performance in the NMSs combined with 

terms-of-trade improvements has lead many authors to suggest that quality 

changes might play a role in determining real exchange rate appreciation in these 

countries. 

For example, Egert and Lommatzsch (2004) and Broeck and Slok (2006) find 

that quality improvements of tradable goods in catching-up economies are a 

source of tradable real exchange rate appreciation. The study done by 

Lommatzsch and Tober (2004) brings support to the hypothesis that productivity 

increases in industry in the Czech Republic, Hungary and Poland can be regarded 

as one source of the observed PPI-based real appreciation of the accession 

countries‟ currencies. Because the productivity gains experienced during 

economic catch-up occur as higher-quality goods are produced (implying 

increased export capacity and import substitution), they conclude that to some 

extent real appreciation can therefore be viewed as an equilibrium phenomenon. 

Similarly, Hanousek and Filer (2004) show that the quality bias in the CPI index 

in the Czech Republic led to the overstatement of inflation by around 5 

percentage points a year in the first decade of economic transformation. 

Therefore, quality-unadjusted price indices might well be responsible for a 

substantial part of the real exchange rate appreciation in the NMSs. Given this 

findings, it will be important to investigate the role of quality shocks in the 

proposed model.  
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QUALITY CHANGES IN THE NMSS AND A DSGE MODEL 

 

Aiginger (2001) lists the following inputs to quality upgrading: R&D 

expenditures, skilled labour, sophisticated capital, information and 

communication technology, extra stage of processing as well as knowledge 

service input. 

In dynamic stochastic general equilibrium models, the most common way to take 

into account quality is to introduce R&D sector into the model. However, this 

approach is not appropriate for the NMSs, where R&D expenditures are not 

significant and are mostly borne by multinational firms in their country of origin.  

Therefore, a better way to approximate quality changes in the NMSs is to use 

export unit values (gross value of exports divided by quantity) as an indicator of 

quality. Aiginger (1997) has stressed that higher unit values could simply reflect 

high costs of exports. However, even if this is the case (i.e, if unit values only 

reflected high costs), quantity exported would have to be low for a high cost 

country. Since in the NMSs terms-of-trade (TOT) improvements are combined 

with good export performance, increasing unit values of export should reflect 

quality improvements in those countries and not increasing costs.  

Figure 2 illustrates the trends in export unit values, quantity exported as well as 

TOT between Poland and the group of 25 EU countries between January 1999 

and March 2007. It is clear that increases in export unit values are accompanied 

by increases in quantities exported. This suggests that export unit values can be 

used as a proxy for quality changes in the country like Poland.  

At the same time, the observed quality improvements in the tradable sector in the 

NMSs can be expected to lead to changes in the preferences of domestic and 

foreign consumers towards domestically produced goods. Therefore, it is also 

important to introduce home bias into the model.
7
  

                                                                                                                                    

7 The role of home bias in explaining equilibrium exchange rate in the UK was investigated by Benigno and Thoenissen 

(2003). 
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In summary, the proposed SOE DSGE model will take into account the following 

components: HBS channel (internal real exchange rate channel), distribution 

services channel (pricing-to-market), terms-of-trade channel (i.e., technology and 

quality adjustments, home bias). 

Of course, real appreciation could be a result of increased capital inflows to the 

NMSs. This additional transfer of resources from abroad needs to be met by 

increased domestic absorption. If increased spending are partly materialised in 

the non-tradable sector, the price of these goods increases causing real 

appreciation of the domestic exchange rate (see, for example, Calvo et al. 1993). 

This outcome is not unlikely, given the favourable investment opportunities in 

these countries and has been already observed.   

The other issue is that nominal appreciation observed in the NMSs. However, as 

shown in Blaszkiewicz-Schwartzman (2006), in almost all NMSs, real factors are 

responsible for movements of real exchange rates.  

Figure 2: Trade indicators, Poland 
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3. DETAILED DESCRIPTION OF THE MODEL 

3.1. A NON-TECHNICAL SUMMARY 

 

The core analytical framework developed in this paper is an optimizing, two-

sector (tradable and non-tradable), small open economy model along the line of 

Benigno and Thoenissen (2003) and Natalucci and Ravenna (2003, 2007). 

However, several modifications and extensions are introduced (most of them 

individually present in the literature).  

Following Benigno and Thoenissen (BT), but in contrast to Natalucci and 

Ravenna (NR), the assumption regarding perfect competition and homogeneity of 

goods in the traded sector is released. This provides for the role of terms of trade 

in movements of the real exchange rate in a typical NMS of the EU. In 

modification of the aforementioned papers, the model introduces a perfectly 

competitive distribution sector (in accordance with Burstein, Neves and Rebelo 

(2000), Corsetti and Dedola (2005) as well as Selaive and Tuesta (2003, 2006)).  

Although, the basic version of the model assumes flexible prices, neither the 

LOOP nor Purchasing Power Parity (PPP) holds in the model. On the one hand, 

the existence of home bias together with the presence of a non-tradable good 

violates PPP. On the other hand, market segmentation caused by distribution 

services drives a wedge between producer and consumer prices and thus violates 

the LOOP. As both traded and non-traded sectors are monopolistically 

competitive, the LOOP is also broken at the producer level. 

Because the DSGE model developed in the paper focuses on the SOE case, home 

bias in the model depends on the relative size of the economy and its degree of 

openness (see Sutherland (2002) or de Paoli (2004)). This assumption makes it 

possible to consider a limiting case in which the home economy is of zero size.   

Similarly to BT and NR, the model features incomplete risk-sharing. This makes 

it possible to take into account redistribution of financial wealth along the 

equilibrium path. This is important since wealth distribution can be an important 
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channel through which changes in the real exchange rate can spread into the 

economy.
8
  

In order to obtain a stationary net foreign assets position, in addition to a well 

defined steady-state, the convex cost capturing costs of undertaking positions in 

the international asset markets is introduced. This way of inducing stationarity 

into small open economy models with incomplete markets was discussed in 

length by Schmitt-Grohe and Uribe (2001) and can be found in work of Benigno 

(2001) or Kollmann (2002).
9
 

As in NR, because intermediate goods are the largest component of imports in 

the NMSs, the production function used in the model is the composite of 

domestic value added and imported goods. On the non-tradable sector side, 

imported goods enter the non-tradable sector production function through capital 

accumulation (investment goods are the aggregate of non-tradable, home and 

foreign goods). 

The model abstracts from monetary frictions by considering a cashless economy, 

as in Woodford (2003, Chapter 2).
10

 

The model is then calibrated to a typical NMS represented by Poland. To solve 

the model numerical methods are used.  

 

3.2. THE MODEL – TECHNICAL DETAILS 

 

In the model there is continuum of agents of unit mass [0, ]h n   belonging to 

home, and [ ,1]f n  belonging to the rest of the world (represented by the 

eurozone). The model adopts a small open economy perspective where it is 

assumed that the foreign economy is exogenous (i.e., it is assumed that n→0, so 

we only the home economy is concidered). In each country there are two sectors: 

                                                                                                                                    

8 Additionally, the complete market assumption would imply unitary (or close to unitary) correlation between relative 

consumption and a real exchange rate. This implication is however rejected by the data, where this correlation is either low 

or negative (see, Chari et al (2002), Benigno and Thoenissen (2006) among others). 

9 NR preferred way of achieving stationarity of the model is an introduction of a debt elastic interest rate premium. 

However, as shown by Lubik (2003), this approach can imply non-existence of the rational expectations equilibrium. 

10 The presented model may be viewed as a limiting case of a money-in-the-utility model, in which the weight of real 

balances in the utility function is arbitrarily close to zero. 
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tradable and non-tradable. The tradable home good is indexed on [0,n), tradable 

foreign good on [n,1]. Households and workers are indexed similarly.  

 

HOUSEHOLDS 

 

Households are assumed to live infinitely and behave according to the permanent 

income hypothesis. They can choose between three types of goods: H, NT and F 

(home tradable and non-tradable and foreign tradable, respectively).  

The utility function of a household s in country H is separable in arguments and 

given by: 

 

0

0 0 0

0

, (1 )
t s s

t t t t t t

t

U E U C N   

  

where 
0t

E - expectations conditional on the information set at date t0,  is the 

intertemporal discount factor and 0< < 1 ; Consumer s gets his utility 

U ( ) from consumption discounted for the disutility of supplying labour.  

It is assumed that labour is mobile among sectors in each country and immobile 

between countries and is supplied to the H and NT sectors: 

 

, ,t H t NT tN N N  

 

Consumption and Price Indices  

 

Consumer preferences over consumption goods are defined as follows: 
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, ,

1 1 1 1 1

( ) (1 )t T t NT tC C C                                   (1) 

 

where ε >1 is the elasticity of substitution between tradable and non-tradable 

consumption good, 0 1 is the share of traded goods in consumption. 

Traded good is a composite of the domestically produced good H and foreign 

produced good F:
11

 

 

1 1 1

, , ,

1 1

(1 ) ( )T t H t F tC C C                                                       (2) 

                                     

where 1 is the elasticity of substitution between home and foreign tradable 

goods, [0,1]  represents the degree of openness of the small open economy.  

Following Sutherland (2005) and de Paoli (2004), home bias  is assumed to be 

a function of the relative size of the home economy with respect to the rest of the 

world (eurozone) and its degree of openness  such that 1 (1 )*n . 

Since  n→0, we have 1 . 

Consumption sub-indices of continuum of differentiated home, non-tradable and 

foreign goods (i.e., aggregates across brands within a country.) are defined as 

follows: 

 

1

,

0

1 1

1
( )

j

j

j j

j

n

j t tC c j dj
n

,j H NT                                                   (3) 

                                                                                                                                    

11 Note, subscripts H and F refer to domestic and foreign goods consumed in the Home country. Subscripts H* and F* refer 

to domestic and foreign goods consumed in the Foreign country (i.e., F* is a foreign consumption good that is produced 

and consumed by foreigners). 
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1
1

,

1

1
1

( )
1

F

FF

F
F

F t t

n

C c f df
n

                                                            (4) 

                                                                                                 

where 
j
, F >1 represents the elasticity of substitution between differentiated 

goods (brands) in the tradable home and foreign sectors and is also the price 

elasticity of demand faced by each producer.  

Given the above preferences and the fact that the final good aggregator is a zero-

profit agent, the following price indices can be derived: 

 

, ,

1
1 1 1(1 )t T t NT tP P P

                                                                   (5) 

 

and for tradable goods: 

 

, , ,

1
1 1 1(1 )T t H t F tP P P

                                                                 (6) 

  

Price sub-indices of H, NT and F goods are defined as follows: 

 

,

0

1

111
( )

n

j t t

jj
P p j dj

n
      ,j H NT                                               (7) 

1

,

1

111
( )

1
F t t

n

FFP p f df
n

                                                              (8) 

 

The real exchange rate is defined as:  
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*

t
t

t

P
Q

P
                                                                                                              (9) 

 

Individual demand functions for the representative consumer (household) can be 

obtained from the optimal allocation of expenditure across the H, NT and F 

goods: 

 

,

,

( )1
( ) (1 )

NT tt
t t

NT t t

Pp nt
c nt C

n P P
                                                    (10) 

, ,

, ,

( )1
( )

H t T tt
t t

H t T t t

P Pp h
c h C

n P P P
                                               (11) 

, ,

, ,

( )1
( ) (1 )

1

F t T tt
t t

F t T t t

P Pp f
c f C

n P P P
                                 (12) 

 

Similarly to BT, it can be shown that home bias arises when  

 

*

, ,

*

, ,

H t H t

F t F t

C C

C C
                                                                                                     

 

where: 

 

, ,

, ,1

H t H t

F t F t

C P

C P
                                                                                      (13) 

, ,

, ,

* **

* 1 * *

H t H t

F t F t

C P

C P
                                                                              (14) 
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and requires λ>λ
*  12 

 

Investment 

 

Households not only purchase final consumption good, but also consume final 

investment good. Investment, similarly to consumption, requires tradable and 

non-tradable inputs and is produced using the following CES technology: 

  

, ,

1
1 1 1 1

( ) (1 )t T t NT tI I I                                                    (15) 

 

Tradable goods consist of H and F good (foreign component of the capital good): 

 

, , ,

1
1 1 1 1

(1 ) ( )T t H t F tI I I                                                  (16) 

 

and 

 

, ,

0

1 11
1

( )

n

j t j tI i j dj
n

,j H NT                                                  (17) 

                                                                                                                                    

12 This is because λ*=(1-λ), which must be smaller than λ for the home bias to occur.  
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1

,

1 11
1

( )
1

F t t

n

I i f df
n

                                                            (18) 

 

The elasticity of substitution between T and NT goods, , and the elasticity of 

substitution between H and F, , are the same as in the corresponding 

consumption indices. 

It is assumed that the composite investment good is produced by the same final 

good aggregator that is producing the composite consumption good. This 

assumption implies the same price indices for consumption and investment 

goods. 

Every firm rents capital services at the going rental rate ,
K

j tr  ( ,j H NT ) from 

households. Households can increase the supply of capital services by 

accumulating more physical capital. They can choose to augment a composite 

investment good 
tI  to the existing physical capital stocks by investing ,

K

j tI  units 

of either the composite domestic tradable or nontradable good. Capital , 1j tK is 

pre-determined at the beginning of each period and thus is non-transferable 

between tradable and non-tradables sectors. However, given that there are no 

constraints on investment, there exists cross-sectional capital mobility in 

subsequent periods. 

The stock of capital increases in accordance with the following law of motion 

(see, for example, Chari, Kehoe and McGrattan (2002)): 

 

2

,

, , 1 , , 1

, 1

(1 )
2

K

j tK

j t j t j t j t

j t

I
K K I K

K
                                         (19) 

,j H NT  
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where  is the adjustment cost in changing the capital stock employed by each 

intermediate good producer, and  is the depreciation rate (common for both 

sectors). The quadratic function assumes that the adjustment is slow.
13

  

Note that because investment good 
tI is an aggregate of H, NT and F goods, 

foreign goods contribute to capital accumulation in the small open economy. 

 

Resource constraint 

 

Given that it is assumed that all households within the country have the same 

initial wealth, all households within a country share earned profits in equal 

proportion. This means that within the country all households face the same 

budget constraint.  

We assume incomplete international asset markets. Households have access to 

two risk-free one-period real bonds. One bond is denominated in the domestic 

currency, the other in the foreign currency. Each household faces the following 

budget constraint (in real terms): 

 

, , , ,

, 1 , 1 , ,*

,

, ,

0 0

, ,

, ,

, ,, 1 , 1

(1 ) (1 )

( ) ( )

S S

H t t F t S K S K S S S S

t H t t F t H t H tS
t t t F t

n n

H t NT t s

S K S K S t

NT t NT t

t

H t NT t

H t NT tH t NT t

B Q B
C B Q B w N

r r Q B

s ds s ds
TR

w N
n P

I I

r K r K

 

,j H NT                                                                                                         (20) 

 

                                                                                                                                    

13 Here, capital adjustment costs are given by 

2

,

, 1

, 1
2

K

j t

j t

j t

I
K

K
and are a strictly convex function of 

investment (i.e., any change in the capital stock away from its steady state value  is costly). Moreover, both the level 

and the slope of this function vanish at the steady-state so that the steady-state value of investment equals to 

, , 1

K

j t j tI K . 
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where we use a superscript s on any variable that denote a household‟s 

counterpart to the aggregate, and where ,

S

H tB and ,

S

F tB  are the time t holdings 

of the risk-free real domestic and foreign bonds expressed in home consumption 

units, respectively. tr  and 
*

tr represent domestic and foreign gross real interest 

rates on these bonds, 
,

,

K S

H t
I  and 

,

,

K S

NT t
I are households‟ investment decisions,

14
 

S

tC  expresses consumption expenditure. The remaining terms in the budget 

constraint express household‟s labour income from working in either the tradable 

or non-tradable sector, ,

S

H t Hw N  and ,

S

NT t NTw N , lump-sum government 

transfers, 
s

tTR , real profits of a firm i received by the household s in period t, 

,H t
 and 

,NT t
. Finally, , , 1

K S

H t H tr K  and , , 1
K S

NT t NT tr K depict household‟s 

rental income from renting capital services to goods-producing firms (notice: 

, , /k K

tj t j t Pr R , , , /j t j t tw W P , and ,j H NT ). Consumers face no Ponzi 

game restriction. Transversality conditions apply. 

Note that ( )  is a function which depends on the real holdings of the foreign 

assets of the entire economy.
15

 It introduces a convex cost that allows for a 

stationary NFA position and a well defined steady-state.
16

 It captures the costs of 

undertaking positions in the international asset markets (see Schmitt-Grohe and 

Uribe (2001), Selaive and Tuesta (2006)).  

In order to maximize utility, household s chooses a sequence of 

, ,

, , , , , , , ,
0

, , , , , , ,
t

S K S K S S S S S S S

t H t NT t H t NT t H t F t H t NT t
t

C I I K K B B N N  for all t=0….. , subject 

to the budget constraint and two equations describing capital accumulation in the 

tradable and non-tradable sectors. 

                                                                                                                                    

14 The relation between equations 15-19 and 20 becomes clear once the economy wide constraint on investment is 

imposed (see market clearing condition 52). 

15 ( ) = 2
tb b

e , where υ is a constant, ,t t F tb Q B , and b is the steady-state level of foreign assets. 

16 With incomplete markets, without these assumptions the wealth distribution in the deterministic steady state would be 

indeterminate and the first-order approximation around it would contain a unit root -- technically the model would 

possess a non-hyperbolic steady state. In turn, this unit root would imply that the wealth distribution in the approximate 

solution to the stochastic economy does not converge to a stationary distribution. This would occur despite the stationarity 

of the shocks, (which conversely implies that there exists an ergodic wealth distribution (i.e., non-sensitive to initial 

conditions) in the nonlinear stochastic economy -- under some further conditions, e.g. Chamberlain and Wilson [RED, 

2000]). 
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By setting and solving the sequential Lagrangian problem, one gets the following 

first order conditions for a representative household:
 17

 

 

: ( , )t C t t tC U C N
                                                                                          (21) 
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                                                                                                                            (27) 

 

t ,  t  and 
j

t
 are the Lagrangian multipliers for the household budget 

constraint, labour supply and sectoral capital accumulation, respectively.
18

 

Now, combining (21) and (23) one obtains a standard consumption-savings 

decision equation for households (i.e., the consumption Euler equation). 

Equations (21) and (22) determine the labour / leisure choice (i.e., households set 

wages as a markup over the marginal disutility of labour). Equations (21) and 

(25) set conditions for portfolio holdings of foreign bonds; and finally, equations 

(21), (26) and (27) pin down the optimal path for capital. 

                                                                                                                                    

17  In further derivations the superscript s is supressed. This is because all households are identical given the same initial 

wealth, equal proportion of earned profits, and the same labour demand faced. Thus all households choose identical paths 

for consumption (their t  are also identical). 

18 Notice that in the steady state 
H NT
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To set up the condition for risk-sharing in the incomplete market set-up one 

needs to combine a foreign consumption Euler equation with the expression for 

portfolio holdings to obtain the following: 

 

*

, 1 , 1

*

, 1 ,

( )
c t c tt

t t

c t t c t

U UQ

U Q U
 

 

FIRMS (SUPPLY SIDE) 

 

Intermediate goods producers 

 

In each sector of the economy (T and NT) monopolistic competition is assumed. 

Monopolistic competitors produce a continuum of tradable and non-tradable 

intermediate goods (indexed by , [0, )T NT n ) using domestic capital and 

labour (labour is mobile between sectors, but immobile internationally).  

For simplicity and given the ongoing debate in the literature on whether prices 

are indeed sticky, in the benchmark model flexible prices are assumed. Each 

monopolist chooses its price and commits to satisfying demand at this price. His 

objective is to maximize profits (minimize costs). Firms take the wage rate, 

aggregate price indices and the world aggregates as given.    

 

Distribution trade 

 

As discussed above, one of the features of the model is the existence of the 

competitive distribution sector. As in Burstein, Neves and Rebelo (2000), and 

Corsetti and Dedola (2002) and Selaive and Tuesta (2006), bringing one unit of 
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traded intermediate goods to consumers requires units of a basket of 

differentiated non-traded goods: 
19

 

 

0

1 11
1

( )

n

t t nt dnt
n

                                                                   (28) 

 

Thus there is a difference between the producer and consumer prices: 

 

, , ,( )t H t H t NT tp h P P P                                                                            (29) 

 

The presence of distribution services in the tradable sector allows a 

representative firm to charge different prices at home and abroad, i.e., LOOP 

does not hold even at the producer level: ( ) *( )p h p h   and  ( ) *( )p f p f . 

Or to be more specific, in the production chain, distribution costs are realized 

before firms (retailers) combine each intermediate input variety into a composite 

traded good. 

The domestic distribution margin is defined as a fraction of the final tradable 

price accounted for by distribution costs, and is equal to , ,/NT t i tP P , where 

,i H F . 

For simplicity it is assumed that non-tradable firms do not incur distribution costs 

(i.e. delivering non-tradable goods to consumers does not require distribution 

services) and so: 

 

( ) ( )t tp nt p nt                                                                                                (30)                                                       

                                                                                                                                    

19 Note here that the Dixit-Stiglitz index above also applies to the consumption of differentiated non-traded goods (see 

above).This means that in equilibrium,  a basket of non-traded goods required to distribute tradable goods to consumers 

will have the same composition as a basket of non-tradable goods consumed by the representative domestic household 

(Corsetti and Dedola (2002)). 
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Optimal price setting 

 

As in Selaive and Tuesta (2003, 2006), it is assumed that firms in the non-

tradable and tradable sectors face flexible prices although they behave as 

monopolists in selling their products. In setting their prices, they face the 

following optimal pricing problems: 

 

Non-tradable sector 

 

Profit maximization 

 

,

max
( )p

NT t
n

, ( )

, ,(1- ) ( ) ( )
NT

NT t t

t t

p nt MC

P PNT t NT t
d dy nt y ntNT

 

 

s.t: ,
,

,

( )
( ),

NT

dNT t
NT t

NT t

p nt

P

d
ntN ty Y                                                                      (31) 

 

where ( ),
d

ntN ty  is a total  individual demand for variety n in the non-tradable 

sector, and where ,

d

NT tY  is an aggregate demand for a non-tradable good 

(consumption and investment). Note further that since households supply a 

homogenous type of labour and capital (i.e., firms share common factor prices 

,NT tW and ,NT tR ), and since they face the same productivity and quality shocks, 

the marginal cost 
NT

tMC is common across firms. NT is a revenue tax in the 

non-tradable sector.  
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Maximization of this function yields the following profit-maximizing price 

(which is the same at the consumer and producer level):
20

  

 

, ,( ) 1

11

NT
NT t NT t NTNT t

NT t

t t NT NT t

p nt P MC
mk mc

P P P
                           (32) 

 

where 

 

1

11

NT
NT

NT NT

mk  (NT sector‟s mark-up), 

 

and 
NT

tmc  is the real marginal cost in the non-tradable sector. 

 

Nominal marginal cost MC can be calculated by solving the firms‟ cost 

minimization problem. For example, the amount of capital K and labour L are 

chosen to minimize the cost of production subject to the following standard 

Cobb-Douglas production function:  

 

11

, , , , . 1 .( ) ( ) ( )NT NT

NT t NT t NT t NT t NT t NT ty nt Y A K L                                   (33) 

 

where  is an exogenous quality shock; ,NT tA is sector (and country) specific 

productivity shock. Following Hobijn (2002) and Dury and Oomen (2007), a 

parameter  is introduced, which is the same across sectors and countries and 

determines the impact of quality changes on marginal cost of the firm. Note that 

if 1 0  quality improvements increase the marginal costs of production 

(differently to the sectoral productivity improvements). 

                                                                                                                                    

20 Given that each non-tradable firm faces the same marginal cost as well as flexible prices, prices of goods are the same 

across firms. This essentially means that , ,( )NT t NT tp nt P . 
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From the cost minimization problem the following optimal capital-output ratio is 

obtained: 

 

, , 1 ,

1

NT t NT t t NT t

NT NT

R K W N
                                                                                   (34) 

 

and finally the marginal cost is derived: (see Appendix 2 for details): 

 

1

, ,

11

, ,

1

( ) (1 )

NT NT

NT NT

NT t NT tNT

t

t NT t NT t NT NT

R WTC
MC

y nt A
                   (35) 

 

Tradable sector: 

 

, , ,*

,*

*
, , ,( ), ( )

max ( )
( )(1- ) ( ) ( ) ( )H t H t H t

H t H t
t t

t t t

d d d
H t H t H tp h p h

p h MC
Q p h

P P P

MC
y h y h y h  

 

s.t.:
,

, ,
,

( )
( )

H

dt NT td
H t H t

H t

Y
p h P

y h
P

                                             (36) 

* *
,* *

,*
,

,

( )
( )

H

t NT t d
H t

H t

d
H t

Y
p h P

P
y h                                                (37) 

 

Since the paper considers a small country case, a demand for foreign goods is a 

negligible part of the total export of the Foreign (large) country.  

Given the large share of the imported intermediate goods in the production 

process in the NMSs, the CES production function for the tradable sector is such 

that: 
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1 11 1 1

,, (1 )( )

H

H H H

H H H H

H H H t H tH t VA My h Y                          (38)             

 

where VA stands for domestic value added and M is an imported intermediate 

input (i.e., goods which are not considered as capital or consumption goods).  

Domestic VA evolves in accordance with the standard Cobb-Douglas production 

function. 

 

11

, , . 1 .( ) ( ) ( )H H

H t H H t H t H tVA h A K L                                                        (39) 

 

Similarly to the production function defined for the NT sector, domestic VA is 

subject not only to productivity, but also quality adjustments.  

Solving optimal pricing problem faced by domestic tradable firms, the following 

optimal prices for producers are obtained (note that they are not the same as for 

consumers):
 21

 

 

, , ,( ) 1

11

H
H t H t NT ttH

t t H H t H t

p h P PMC

P P P P
                                    (40) 

* * *

, , ,

* * *

( ) 1 1

11

H
H t H t NT ttH

t t H H t t H t

p h P PMC

P P P Q P
                           (41)    

 

Note that 40 and 41 can be re-written as  

 

                                                                                                                                    

21 Since each tradable firm faces the same marginal cost and faces flexible prices implies that goods’ prices charged at the 

domestic market are the same across firms (similarly to the NT sector), but different between domestic and foreign 

markets. 
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                   (42) 

           (43) 

 

It is clear that sectoral mark-ups both within a country (i.e. mk mkH NT
) and 

between domestic and foreign economy (i.e. 
*

mk mkF H ) do not equalize. 

Because domestic and foreign tradable mark-ups do not equalize, the LOOP at 

the producer level does not hold either. The exchange rate pass-through is 

incomplete.
22

 

Using (29), the tradable price for consumers in the domestic economy can be 

expressed as: 

 

, , , ,( ) 1

11

H
H t H t NT t NT ttH

t t H H t H t t

p h P P PMC

P P P P P
                    (44) 

 

and for the exported good: 

 

* * * *

, , , ,

* * * *

( ) 1

11

H
H t H t NT t NT ttH

H H t t Ht t t t

p h P P PMC

Q PP P P P
             (45) 

 

Foreign consumer prices can be expressed analogously. Thus, the presence of 

distribution services is also one of the channels violating PPP.  

In order to calculate marginal cost of production of tradables, t

HMC , the same 

approach is used as that described for the NT sector. However, given the CES 

                                                                                                                                    

22 See Corsertti and Dedola (2005) for a discussion on the role of elasticity of demand for domestic goods in explaining the 

break in LOOP, and the role of distributive trade in lowering this elasticity. 
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production function in the H sector, the calculated nominal MC is of the CES 

form: 

 

, ,

1
1 1

1

1 1
, ,

1
,

, ( )

1 1
( )

(1 )

(1 )( )

H

H H

H
H t H t

H H

H

t

H

H t H t H H

H M t

H

T t h

R W
A

P

TC
MC

y
          (46) 

 

As in the NT case, t

HMC cost can change in response to changes in quality and 

productivity.  

From cost minimization problem the following optimal capital-output ratio is 

obtained: 

 

, , 1 , ,

1

H t H t H t H t

H H

R K W L
                                                                                      (47) 

 

as well as a functional form determining demand for the imported intermediate 

good tM :  

 

, ,

, ,

11
( )

(1 )
M t H tt

H

H t H t t

HH

HP y hMC

P P M
                                      (48) 

 

where ,M tP  is a domestic currency price of that good for which the law of one 

price holds.  
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FISCAL POLICY 

 

The Government in the domestic economy collects revenue taxes from firms. 

These taxes are then redistributed to households in the form of lump-sum 

transfers TR (the government subsidy is used to eliminate the steady-state mark-

up distortions). This is done in a way that in each period there is a balanced 

budget.  

 

, , , ,

0 0

( ( ) ( ) ( ) ( )) ( )

n n

NT NT t NT t H H t H t tP j Y i P j Y j dj TR j dj                             (49) 

 

and  

 

,j H NT  

 

STOCHASTIC ENVIRONMENT AND EQUILIBRIUM 

 

The equilibrium of the small open economy is characterized upon aggregation of: 

 

1)    allocations and wages for Home consumers: 

, ,

, , , , , ,, , , , , ,S K S K S S S S S

t H t NT t H t F t H t NT tC I I B B W W  

2)    allocations and prices for home firms: 

,, 1 , 1 , , , ,, , , , ,S S S S S S S
H tH t NT t H t NT t NT t M tK K N N P P P  

3)    allocations and prices for foreign firms: 

* * * * * * *

, 1 , 1 , , , ,,
, , , , , ,S S S S S S S

F t NT t F t NT t M t NT tH t
K K N N P P P  

4)    rental rates for capital: , ,,H t NT tR R  

5)    fiscal policies; 
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such that households and firms‟ allocations solve the households‟ and firms‟ 

problems (i.e., the first order conditions), and that the following market clearing 

conditions are satisfied: 

 

, 0H tB                                                                                                              (50) 

, ,H t NT t

d
t

s
tN L N N                                                                                   (51) 

, ,

K K

H t NT ttI I I                                                                                            (52) 

* *, , ,, ,H t H t H tH t H t
Y C C I I                                                                      (53) 

, , , , , , ,( )NT t NT t NT t H t F t H t F tY C I C C I I                                         (54) 

, , , ,H t H t NT t NT t

t

t t

P Y P Y
Y

P P
                                                                                  (55) 

 

Market clearing conditions are as follows. Condition (50) requires that since only 

domestic consumers have access to domestic bonds, the net supply of these 

bonds must be zero in equilibrium. Condition (51) states that, in equilibrium, 

labour market requires equalization of total labour demand and supply. Condition 

(52) is the constraint imposed on an economy-wide investment processes (as it 

was stressed above, there are no constraints on investment ensuring capital 

mobility across sectors), and is necessary given the two separate capital stocks. 

Goods‟ market equilibrium condition 53 states that total demand in the H sector 

comprises of demand for goods demanded by domestic and foreign consumers 

*, ,
,H t H t

C C  as well as domestic and exported investment goods
*

, ,,H t H tI I . 

Goods‟ market equilibrium condition (54) states that total demand in the NT 

sector is made up of consumption demand in the NT sector, demand for non-

tradable investment goods in H and NT sectors, and the demand from distributors 

who need to distribute tradable domestic and foreign consumption goods, as well 

as tradable domestic and foreign investment goods used in the H and NT sectors.  
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Finally, the last market clearing condition (55) indicates that total real domestic 

output must be equal to the sum of H and NT production. 

The model closes with the specification of balance of payments (in real terms), 

which can be obtained from (20) and after substituting for goods‟ market 

equilibrium constraints: 

 

      (56)   

                                                                                                      

Equation (56)  is the sum of the trade balance (i.e. a difference between export 

and import) and the change in the net foreign assets (NFA). For example, if 

domestic import is greater than export (i.e. domestic investment is bigger than 

savings), then the discrepancy must be balanced by the inflow of NFA. 

The current account, CA, equals: 

 

, 1, F tt F t BCA B                                                                                            (57) 

 

The exogenous driving forces in the economy include technology, quality and 

preference shocks, which follow stochastic processes: 

 

, 1 , , 1log log
H HH t A H t A tA A                                                                     (58) 

, 1 , , 1log log
NT NTNT t A NT t A tA A                                                                 (59) 

, 1 , , 1( 1)log ( 1)log
H HH t H t t                                                 (60) 

1 , 1log log
Ht t t                                                                            (61) 
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Decompositions of some international variables: 

 

Given the price indices in the model, and ignoring distribution services for the 

time being, real exchange rate can be decomposed in the following manner: 

 

1
*

,* *

*

,

1

,

,

1
1

**
,

1
, 1

(1 )

(1 )

NT t

T t

t

NT t

T t

T tt

t T t

P

P

P

P

PP
Q

P P
                                          (62) 

 

where it is assumed that the elasticities of substitution between tradables and 

non-tradables in  Home and Foreign country are the same. 

Now, 

*
,

,

T t

T t

P

P
can be further decomposed into: 

* 1 *

, ,

,

1

, ,

1
* 1 1* *
,

1
, 1 1

( )

)

[ (1 )( ) ]

[ ( (1 )( ) ]

H t F t

T t

H t F t

T t

T t

Q
P P P

P
P P

                                 (63) 

 

 In the log-linear form it can be shown that: 

 

  (64) 

 

Or with the symmetric home bias, i.e., 
* (1 ) , and further assuming 

*
: 
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  (65) 

 

There are several possible ways through which differences in consumer prices 

can arise between Home and Foreign economy. 

This can happen either because of home bias (i.e., 
*

, we prefer Home over 

Foreign goods), or because of different preferences of consumers over T goods 

(i.e., 
*

, CPI baskets between countries can have different shares of T and 

NT goods).  

Also, note that within this (well known) decomposition deviations from PPP can 

occur because of the deviations from the LOOP (i.e. ) or because of 

the differences in relative tradable prices between the countries (i.e. 

). 

In the model with distribution services the real exchange rate can be decomposed 

either further:  

 

1
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                                               (66) 

* * 1 *

, , ,

,

1

, , ,

1
* 1 1* *
,

1
, 1 1
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)
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[ ( (1 )( ) ]

H t NT t F t

T t

H t NT t F t

T t

T t

P P
Q

P P

P P

P
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                   (67) 

 

which in the log-linear form reads as: 
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                                                                                                                     (68)    

                           

The second term (2) in the above decomposition can be called the home 

bias channel since it was assumed that λ >(1-λ) (i.e., Home consumers 

prefer domestic over foreign goods). The terms 1, 2 and 3 represent 

market segmentation channel caused by the international price 

discrimination. The fourth term (4) is the internal real exchange channel.  

It is clear that PPP is violated not only because of the last channel, but also due to 

the fact that the LOOP does not hold either at the border or consumer level, i.e. 

*

, ,H t H tP P  and 
*

, ,H t H tP P . In the absence of home bias (i.e., (1-λ)=λ), and 

market segmentation (i.e., the distribution margin is set to 0), equation (68) is 

equivalent to equation (64); PPP deviations are only caused by the standard HBS 

effect (channel 4).  

Now, the relationship between terms-of-trade at the consumer and producer level 

can also be established. At the consumer level, terms-of-trade can be defined as 

,

,

F t

t

H t

P
T

P
, at the producer level as 

,

*

,

F t

t

H t

P
TOT

P
 

So, in the log-linear form: 

 

                                                                    

(69) 
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Without distribution services (i.e. 0 ), the LOOP at the border holds and thus 

*

, ,H t H tP P . As a result, terms of trade at the producer and consumer level 

equalize. 

 

4. UTILITY FUNCTION, PARAMETERIZATION AND 

SIMULATION 

 

Baseline calibration 

 

Structural parameters, where possible, are calibrated in a way that resembles the 

structure of the Polish economy. The chosen values are then cross-checked with 

values selected in previous work done on NMSs of the EU (i.e., Laxton and 

Pesenti (2003), Ravenna and Natalucci (2003, 2007) and Lipinska (2006)
23

). For 

these parameters where no reliable values could be obtained for Poland or any 

other NMS, the values accepted in the business cycle literature (in particular for 

small open economies) are used. These are presented in Appendix 2. 

It is further assumed that preferences are additive separable and that the utility 

function takes the following form: 

 

0

0

0

1 1 1/

, ,

0( , ) max
1 1 1/

s t s tt t

s s t

t t

C N
U C N E ,                     (70) 

 

where  is the coefficient of relative risk-aversion (and 1/  is the 

intertemporal elasticity of substitution for consumption),  is the Frisch  

intertemporal elasticity of substitution, 0  is the parameter determining the level 

of labour supply, is a consumption preference shock (which is set to zero for 

this particular exercise). 

                                                                                                                                    

23 All of which try to match the moments for the Czech Republic. 
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The intertemporal discount factor equals 0.99, which implies a steady-state 

annual real interest rate of 4 per cent, the standard value in the literature (the 

steady-state inflation rate is assumed to be 0). The coefficient of relative risk 

aversion  corresponds to that in Chari et al., (2002) and is set to 5. Even if this 

is a rather high value, it is justifies on the basis that in countries with relatively 

little wealth and high unemployment rates (like Poland), higher risk aversion 

increases households‟ preference for consumption smoothing. This means that 

households are less willing to reduce labour supply as wages fall. 

Frisch elasticity of labour supply is chosen to be 0.3. There seem to be relatively 

little consensus as to the value of this elasticity in the literature (estimates ranges 

between 0.05 and 0.56). The choice here of a higher value is motivated by the 

fact that in a country with borrowing constraints (like Poland), lower values 

would mean that households would have to reduce consumption drastically if 

they did not increase labour supply in response to falling wages. Parameter 
0
 is 

chosen so that, in the steady state, households allocate 1/3 of their time to work. 

The elasticity of substitution between traded and non-traded consumption and 

investment goods  is set to 0.44, following Stockman and Tesar (1995) (the 

value also chosen by Ravenna and Natalucci (2007)). The elasticity of 

substitution between home and foreign tradable goods , equals 2. This suggests 

that home and foreign tradable goods are closer substitutes (Obstfeld and Rogoff 

(2000) suggest even higher values for this elasticity).
24

 Price elasticity of demand 

faced by each producer in the non-tradable sector NT equals 6, which together 

with the revenue taxes of 0.1 in both sectors, and the share of distribution 

services set at 0.5, imply the elasticity of substitution between differentiated 

goods H  in the Home tradable sector of 9.33. This calibration ensures that the 

steady-state markups in both sectors equalize and come to 1.33, a plausible value 

in the literature (see Morrison (1994) and Domowitz et al (1988) in Lipinska 

(2006)), and yields steady-state distribution margins of 33 per cent. 

The shares of traded goods in the consumption and investment indices  are 

equal to 0.4. The choice of this value is governed by the calculation of the shares 

of T and NT goods in Gross Value Added (GVA) in Poland between 1995Q1 and 

                                                                                                                                    

24 Close substitutability of home and foreign tradable goods is also one of the conditions required for the Harrod-Balassa-

Samelson effect to hold.  
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2008Q1. They are 0.3 and 0.7, respectively.
25

 The home bias parameter  is 

chosen to be 0.7 (i.e. the medium-range value between Ravenna and Natalucci 

(2007) and Lipinska (2006) set for the Czech economy). In turn, this implies a 

degree of openness  of the small open economy of 0.3 and matches the share 

of imports in GDP in the Polish economy. 

Following Selaive and Tuesta (2006), for simplicity, the capital shares in the non-

tradable and tradable sectors for the intermediate goods producers equalize and 

are set to be 0.42 (see also and Thoenissen (2006) for the model with distribution 

services). A steady-state rate of capital depreciation rate  is set to 10 per cent 

annually. The adjustment cost in changing the capital stock employed by each 

intermediate good producer, , is chosen to match the volatility of investment in 

the Polish economy. 

Given that there are no available estimates of the parameter  governing the 

impact of quality changes on the marginal cost of firms, this value is set below 1. 

This is because, if 1 , then the unit cost of production is a decreasing function 

of quality (i.e., quality improvements in T sector lower the marginal cost); if 

1 , marginal cost of the firm increases together with quality improvements 

(i.e., more labour / capital input is required to produce better quality products); 

and finally if 1 , then quality improvements have no impact on the production 

process. This is the most realistic scenario faced by Polish producers is the case 

when 1  . 

Finally, the parameter governing the costs of undertaking positions in the 

international asset markets ( _ '( )NFA P b C  ) is set to 0.007 following 

Rabanal and Tuesta (2005) estimate. This value is higher than 0.001 proposed by 

Benigno (2001). As this number measures the elasticity of the interest rate 

differential to changes in the net foreign asset position in the economy, it seems 

reasonable to choose a higher value for a relatively less developed economy.  

 

                                                                                                                                    

25 A higher value of this share is also tried as the share of tradable goods in HCPI indices in Poland is larger and equals 0.7 

(see Section 2 for the discussion on the issue). Since this choice almost equalises the steady-state shares of the non-

tradable and tradable sectors in the total output – something not observed in the data - the GVA values are relied on. 
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4.1. SIMULATION RESULTS – A SPECIAL CASE   

 

Before calibrating the model so that it matches the moments of the variables 

calculated for the Polish economy, in this Section, a special case is analyzed. In 

what follows, it is shown how the proposed model responds to positive supply 

side shocks. In this particular calibration only 4 types of stationary shocks are 

considered: 2 productivity and 2 quality shocks (to tradable and non-tradable 

sectors). They are assumed to be non-correlated (to avoid spill-over effects for 

better illustrative purposes) and to follow a first order autoregressive process:  

 

1 t tt
A A  

 

where A is a vector of shocks , , ,H NTH NT
A A A Aq q , and  is a 4x4 matrix 

of technology/quality coefficients. The disturbances to A are 

, ,, ,
, ,H t NT tH t NT t

q q  and the variance-covariance matrix is tV . 

In particular: 

 

0.95

0.95

0

0

  

0.01

0.01

0

0
tV                              (71) 

It is further assumed that the large economy is in the steady-state. 

Given the observed appreciation of the Polish real exchange rate (and its high 

volatility), some intuition about the impact of each shock (occurring separately) 

on the movements of the real exchange rate is set out below. Also, since the role 

of elasticity of substitution between H and F tradable goods  in determining 

the behaviour of the real exchange rate is well documented in the literature (e.g. 
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Corsetti et al. (2007), Theonissen (2006)), the expected impact of changes in  

in the proposed framework is also discussed.  

 

Positive productivity shock originating in the tradable sector 

 

RER appreciation is ambiguous. On one hand, distributive trade lowers the 

impact of a shock on the real exchange rate appreciation stemming from an 

appreciation of the internal real exchange rate. This is because the elasticity of 

substitution between H and F tradable goods is lower in models with distributive 

trade, which causes terms-of trade deterioration. On the other hand, given the 

incomplete market set-up, the accumulation of net foreign assets can be higher 

(i.e., expenditure-switching mechanism is not perfect) in models with distributive 

trade increasing RER appreciation (i.e., the expenditure switching mechanism is 

lower, causing a lesser degree of terms-of-trade worsening). Nonetheless, if 

substitution effect is greater than income effect (i.e. domestic and foreign 

consumers switch to home tradable goods), then the HBS effect should prevail. 

Because distributive trade lowers  (see Corsetti et al. (2007)), a larger 

depreciation of terms-of-trade is required to switch demand from foreign to 

domestically produced goods (and may induce an overall depreciation of the real 

exchange rate) – volatility of the RER increases.  

 Higher values of  lead to a larger appreciation of the RER via internal real 

exchange rate channel (but lower volatility). Moreover, in the incomplete market 

set-up, higher , may exacerbate the accumulation of net foreign assets (due to 

the wealth effect) and thus RER appreciation (opposite is true if substitution 

effect prevails). Lowering values of this elasticity makes H and F goods more 

complimentary to each other and has a similar impact as distributive trade.  

 

Positive quality shock originating in the tradable sector 
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RER appreciation is ambiguous. Although in the case when 1  marginal cost 

is an increasing function of quality, a resulting increase in the tradable price, 

should lead to real exchange rate appreciation (via the terms-of-trade channel), 

but may also result in the depreciation of the internal real exchange rate. This is 

because increases in prices in the T sector may in fact result in price increases in 

the NT sector. Nonetheless, it is expected that this increase will be smaller then 

that in the T sector, leading to the overall RER appreciation. 

 

Positive productivity shock originating in the non-tradable sector 

 

RER depreciation is expected. This is because when the economy is hit by a 

positive productivity shock in the non-tradable sector an increase in the relative 

price of traded to non-traded goods in the home country with respect to the 

foreign country results in real exchange rate depreciation.  

 

Positive quality shock originating in the non- tradable sector 

 

RER appreciation is ambiguous. On the impact of a shock, an increase in the NT 

price is expected. Given that domestic tradable goods should also become more 

expensive (for example, due to a domestic expenditure switching effect), positive 

quality shocks should lead to overall real exchange rate appreciation (via internal 

and terms-of trade real exchange rate channels). The appreciation should be 

higher in a model with distributive trade, as price increases in the non-tradable 

sector would also be transmitted to the tradable sector.  
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Results 

 

In the special case (i.e. for the parameterization and the structure of the shocks 

described by (71)), a positive productivity shock in the tradable sector causes real 

exchange rate appreciation (via internal RER channel). A positive quality shock 

in the same sector triggers an initial real exchange rate depreciation, which is 

followed by appreciation, before the impact of the shock disappears (terms-of-

trade worsens). A non-tradable productivity shock results in the expected 

depreciation of the RER (via both, internal and terms-of-trade channel). Non-

tradable positive quality shocks cause appreciation of the RER (also via both 

internal and terms-of-trade channel) (see Appendix 5).   

 

4.2. MATCHING THE MOMENTS 

 

This section addresses the performance of the model in respect of the observed 

data of the Polish economy. Table 2 presents the decomposition of the steady-

state GDP that results from the baseline calibration described above:  

 
Table 2: Structure of the Polish and model economies 
 

Structure Polish economy Steady-state

INV/GDP 21 25

CONS/GDP 82 75

IMP/GDP 33 30

GDP_T/GDP 30 30

GDP_NT/GDP 70 70  

Source: Author’s calculation based on the OECD data and the steady-state solution of the 

model  

  

The lack of long data span makes it difficult to estimate reliable productivity and 

quality processes (and correlation between them) for Poland. Therefore, an 

attempt is made to match the volatility of the sectoral output in Poland in years 

1995Q1-2008Q1. Additionally, in order to obtain a better picture about the 
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behaviour of the data, a simple bivariate VAR model is estimated on sectoral unit 

labour costs (1995Q1-2007Q3). Admitably, these are only rough estimates, but 

they do provide some indication of shock processes in the Polish economy. In 

terms of quality processes, quality improvements originating in a tradable sector 

are described, as there is no way of measuring them in the non-tradable sector.  

In the absence of available priors for quality adjustments, the quality 

process H is modelled as a lognormal AR(1) process (as proposed in Section 2, 

available data on export unit values is used). Finally, a consumption preference 

shock and foreign sectoral productivity shocks (represented by the EU) are 

added.  

Table 3 below sets out the structure of the shock processes arising from the 

model for the Polish economy:  

 
Table 3: Volatilities of shocks 
 

E(ε
2
h) E(ε

2
nt) E(ε

2
qh) E(ε

2
?) E(ε

2
f*) E(ε

2
nt*)

7.29E-04 1.64E-04 1.61E-04 1.00E-04 6.40E-05 6.40E-05  

Source: Author’s calculations 

 

No correlation between the shocks is assumed. In terms of shock persistence, for 

the productivity shocks, a first order serial correlation process of 0.95 is assumed 

– a value commonly used in the literature in respect of technology shocks. 

Standard deviations of productivity shocks are chosen to match the observed 

volatility of sectoral GDP in the Polish data. The standard deviation for quality 

shocks is derived from the estimation of the lognormal AR(1) process for export 

unit values (with the AR(1) coefficient of 0.8). The coefficients for the 

unobservable consumption preference shock are adjusted so to ensure the 

adequate volatility of consumption in the model (see Ravenna and Natalucci 

(2007)). 

In terms of matching of moments (Table 4), the model performs reasonably well 

on some, but not all the investigated variables. For the baseline specification (i.e., 

the one described above with 2 and 0.5 ), the model is able to match the 

observed volatility of output (including tradable and non-tradable output), 
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consumption as well as investment. It is also able to replicate the observed 

positive correlation of the real exchange rate and terms of trade as well as output 

and domestic consumption.  

 
Table 4: Model and Data Moments 
 

model model

phi=1.1 phi=2 phi=2

Share of Dist.Services 0 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5

GDP 1.34 1.65 1.39 1.30 1.22 0.64 0.71 0.02 0.10

   GVA_T 2.15 3.21 2.42 2.28 2.43 0.74 0.71 0.24 0.01

   GVA_NT 1.28 1.26 1.29 1.27 1.26 0.65 0.71 -0.17 0.21

Consumption 1.06 1.10 1.08 1.07 1.07 0.41 0.71 0.01 0.15

Investment 6.52 6.45 6.40 6.26 6.05 0.77 0.69 -0.02 -0.14

Terms-of-Trade 4.47 1.72 2.27 2.79 4.26 0.05 0.72 0.16 0.06

REER 5.30 2.71 4.52 5.67 5.06 0.80 0.70 1.00 1.00

Internal RER 1.11 3.09 2.10 1.60 1.89 0.85 0.69 0.31 0.93

Autocorrelations Corr with REERStandard Deviations

 phi=2

modelVariable
data data data

 

Source: Author’s calculation based on the OECD data and the model simulations 

 

However the model underpredicts the observed real exchange rate (although it 

does get close to matching the data) and terms-of-trade volatility, and 

overpredicts the volatility of the internal real exchange rate. Additionally the 

model exhibits significant terms-of-trade persistence, in contrast to the data.   

In an attempt to improve the performance of the model, the share of distributive 

trade has been increased to 0.9 (for 2 ). This results in a too high volatility 

the real exchange rate when compared with the data. Volatilities of terms-of trade 

and internal RER slightly better match the data.  

Finally, when the distribution channel is shut down (i.e., 0  with 2 ), the 

real exchange rate volatility significantly drops, so does the terms-of-trade. 

Internal real exchange rate becomes much too volatile. Moreover, although not 

reported in Table 4, the correlation between the RER and term-of-trade becomes 

negative in contrast to what is observed in the data.  

Looking at impulse response functions (see Appendix 6), for the baseline 

calibration, the model does generate a desirable appreciation of the real exchange 

rate in response to a positive productivity shock despite the terms-of-trade 

deterioration, which is outweighed by the increase in a relative price of non-

traded to traded goods. This means that, for the proposed model set-up and its 

parameterisation, the substitution effect is greater than the income effect. This 
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result is similar to that obtained by Thoenissen (2006), but in contrast to that of 

Selaive and Tuesta (2006).
26

  

When distribution services are excluded from the model, the observed 

appreciation is lower. This is because, as discussed above, the presence of 

distribution services lowers  and thus reduces the HBS effect. A sensitivity 

analysis performed with respect to the trade elasticity shows that the above model 

result (i.e., real exchange rate appreciation in response to a positive productivity 

shock) is quite robust to changes in the value of . Only when home and foreign 

goods become complements (i.e., =1.1), the real exchange rate depreciates.  

A positive quality shock, indeed results in the terms-of-trade improvement, but 

the total impact of this shock on the real exchange rate is negative (i.e. RER 

depreciates) due to price increases in the non-tradable sector.  

Table 5 below presents a decomposition of the model variance for three model 

scenarios (i.e. the contribution of each shock in explaining variation for the 

model's variables is calculated): low and high share of distribution services as 

well as the scenario when 0 . 

 
Table 5: Variance decomposition 
 

uh1 uqh1 unt1 uf2 unt2 upp1

rer 16.82 4.34 51.44 1.48 20.09 5.82

intrer 41.01 10 31.39 3.6 12.26 1.73

t1 60.48 13.09 10.31 5.31 4.03 6.77

tot1 49.32 10.46 19.48 4.33 7.61 8.79

rer 11.35 4.61 54.64 1 21.34 7.06

intrer 34.25 10.14 36.05 3.01 14.08 2.47

t1 56.49 10.04 14.84 4.96 5.8 7.87

tot1 42.25 7.03 26.64 3.71 10.41 9.97

rer 20.69 2.73 50.47 1.82 19.72 4.57

intrer 47.59 9.51 27.12 4.18 10.59 1.01

t1 61.28 18.6 6.97 5.38 2.72 5.04

tot1 61.28 18.6 6.97 5.38 2.72 5.04

ζ=0.9

ζ=0.5

ζ=0

 

                                                                                                                                    

26 Both, papers look at the two-country symmetric case with distribution services, but only in the Selaive and Tuesta’s 

(2006) paper terms-of–trade improves together with a real exchange rate appreciation in response to a positive 

productivity shock.  
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Note: The tradable and non-tradable productivity, quality, and consumption preference 

shocks in the SOE are labelled: uh1,unt1, uqh1, and  upp1, respectively.  uf2, unt2, stand 

for tradable and non-tradable productivity shocks occurring in the large economy. Real 

exchange rate, internal RER, and terms-of-trade at the producer and consumer level, are 

abbreviated as RER, inter, t1 and tot1, respectively. 

 

The results obtained form variance decomposition, in the low distributive trade 

scenario 0.5 , indicate that around 51% of the real exchange rate volatility is 

due to the positive shock in the non-tradable sector; around 17% of the 

movements are generated by productivity improvements in the tradable sectors; 

and 20% of the variance arises from the positive non-tradable shock originating 

in the foreign country.  

Other shocks are of little importance in explaining real exchange rate 

movements.  The movements of terms-of-trade (on both producer and consumer 

level, T1 and TOT1, respectively) are dominated by productivity shocks in the 

tradable sector. Because terms of trade are dominated by productivity shocks in 

the tradable sector, these productivity shocks cannot be observed in the 

movement of the real exchange rate.   

Neither quality nor preference shock seem to play a significant role in explaining 

the dynamics of international variables. An increase in the share of distributive 

trade results in an increase in the significance of non-tradable productivity 

shocks. Tradable productivity and quality shocks become unimportant. Without 

distribution services, although a tradable productivity shock contributes more to 

the variability of RER, the non-tradable shock is still responsible for 50% of the 

real exchange rate variance. 

These results are surprising, since they run counter to the expected role of 

tradable shocks in explaining inflation differentials between small and large 

economy. One way of interpreting this result is that asymmetric shocks 

originating in the non-tradable sector are more important in explaining inflation 

differentials between Poland and the eurozone.  

 



II EXPLAINING REAL EXCHANGE RATE MOVEMENTS IN POLAND – THE SMALL OPEN 

ECONOMY FRAMEWORK 

 271 

CONCLUSION 

 

In this paper a small open economy model for a typical NMS of the EU is 

proposed. The structure of the model is motivated by the findings of various 

empirical studies which examine the determinants of the real exchange rate in 

Poland and other NMSs. The model proves capable of generating the real 

exchange rate appreciation observed in the Polish data. This appreciation seems 

to be generated by the appreciation of the internal real exchange rate channel in 

response to a positive productivity shock in the traded sector (despite the terms-

of-trade deterioration). This result is encouraging given the results obtained in 

earlier works, but they do depend on the magnitude of trade elasticity. On the 

contrary, the presence of distribution services is not crucial for this appreciation 

to happen. In fact, because the wealth effect is smaller than the substitution 

effect, the presence of distribution services reduces the magnitude of the real 

exchange rate appreciation. Nevertheless, distribution services are crucial for the 

matching of the moments of the data in terms of the RER volatility.   

In the model, terms-of-trade improvements are only generated by the positive 

quality and consumption preference shocks. However, only in the case of the 

preference shock, is overall real exchange rate appreciation observed.  

Variance decomposition analysis yields results that run counter to the commonly 

accepted view that improvements in the tradable sector lead to inflation 

differentials between New and Old Member States. The model suggests that 

tradable productivity improvements are only important in explaining movements 

in terms-of-trade. One interpretation of this result is that asymmetric shocks 

originating in the non-tradable sector are more important in explaining inflation 

differentials between Poland and the eurozone. Therefore, in the context of  

Polish euro adoption and taking into account the fact that non-tradable sectors are 

typically sheltered from international competition, it is important to introduce 

measures which would increase competitiveness in these sectors (for example, 

via lower labour costs, higher factor mobility (labour and capital), creation of 

incentives for adoption of new technologies, deregulation of market for services, 

realise of capacity constrains (i.e., in the labour market)). The existence of 

flexible adjustment mechanisms should contribute to lower volatility of the real 

exchange rate, in turn creating less scope for independent monetary policy. 
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Moreover, if price increases in the non-tradable sector are caused by large capital 

inflows and are not combined with productivity increases in this sector, this 

would lead to the higher inflation in Poland than in the eurozone. This outcome 

may not be an equilibrium phenomena, but rather a sign of overheating pressures 

(this scenario seems to be materialising in, for example, Estonia).  

Of course, these results must be treated with a caution as they are highly stylized 

and ignore the possibility of non-stationary shocks. However, it would not be 

unreasonable to assume that such permanent productivity shocks are anticipated 

and as such do not add to the volatility of the investigated variables. To improve 

the performance of the model in terms of matching the data, monetary shocks 

could be added to the model.  
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APPENDIX 1: REAL EXCHANGE RATE DECOMPOSITION 

 

Below, the approach to obtain Figure 1 it is described. 

 

The data for all the calculations is sourced from the Eurostat. To calculate price 

indices for the variance decomposition in Graph 1 and 2, monthly data spanning 

from 1996M1 to 2007M2 is used. The data used in the decomposition presented 

in Graph 3 is of quarterly frequency and spans from 1995Q1 to 2008Q2. All the 

price indices are not seasonally adjusted with the base year 2000=100. 

First, the real exchange rate (RER) is decomposed into the traded component (i.e. 

nominal exchange rate deflated by tradable prices in the eurozone (EURO) and 

Poland), and the relative price component (i.e. the relative price between the 

relative non-tradable prices in eurozone and Poland): 

 

T REl

t t tRER RER RER  

 

Second, the appropriate price indices are identified:  

 

 

1. Engel’s (1999) indices (i.e. Graph 1 in the main text) 

 

Engel (1999) proposes the following definitions of 
T

tRER and 
REL

tRER : 

 

 

, ,ln( ) ln( ) ln( )T EURO POL

t t T t T tRER NER P P  

 

, , , ,(ln( ) ln( )) (ln( ) ln( ))REl EURO EURO POL POL

t NT t T t NT t T tRER P P P P  

 

 

where price indices ,T tP  and ,NT tP  are calculated from different sub-categories of 

the overall HICP index (CP00).  
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Services (SERV) and housing (Actual Rentals for Housing, CP041) are classified 

as non-tradable and commodities as tradable (GOODS and IGOODS).
27

  

 

 

1 2

,

1 2 1 2

( ) ( )T tP GOODS IGOODS IGOODS  

 

3 1 2 3

,

1 2 1 2

1
( 041) ( 041)

1 1
NT tP SERV CP CP  

 

 

The weights for the particular sub-categories in the total price index are obtained 

by running a similar regression to that of Engel (1999, p.532): 

 

1 2

3 t

(CP00- CP041)= (GOODS- IGOODS- CP041)+ (IGOODS-CP041)+

                                                 + (SERV- CP041)+

 

 

 

2. HICP and PPI indices (i.e. Graph 2 in the main text) 

 

 

Here, the same decomposition as in Engel (1999) is utilized, but ,T tP is 

represented by the PPI indices and ,NT tP  by the HICP indices of currency zones 

in question, so that  

 

, ,ln( ) ln( ) ln( )T EURO POL

t t PPI t PPI tRER NER P P  

 

and 

 

, , , ,(ln( ) ln( )) (ln( ) ln( ))REl EURO EURO POL POL

t HICP t PPI t HICP t PPI tRER P P P P  

                                                                                                                                    

27 These categories slightly differ from those used by Engel (compare Engel (1999, p 532)) 
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The disadvantage of using PPI index as the one representing tradable price relates 

to the fact that: first, some producer goods are most likely to be nontraded, 

second PPI data comes from the different survey then HICP data, which means 

that there maybe measurement differences in the price of the same good (see 

Engel (1999) for details).  

 

3. Betts and Khoe’s (2001) indices (i.e., Graph 3 in the main text) 

 

Betts and Khoe (2001) use annual gross output data to construct
NT

tRER . In 

particular, they investigate a three sector decomposition of gross output into 

primaries, manufactures, and services. They compute the traded fraction of the 

value of gross output in each of these three sectors (more then 10 percent of the 

gross output value has to be traded in order for the particular sector to be 

classified as traded as in Gregorio et al. (1994)), and derive the nontraded 

NT

tRER as a difference between 
tRER  (the aggregate price index for the country 

is equal to the nominal total gross output divided by real total gross output) and 

T

tRER  so that: 

 

, ,ln( ) ln( ) ln( )T EURO POL

t t T t T tRER NER P P  

 

, ,(ln( ) ln( )) (ln( ) ln( ))REl POL POL EURO EURO

t T t t T t tRER P P P P  

 

The advantage of this decomposition – as compared to the one above – is that 

there is no need to directly measure the relative price of nontraded goods to 

capture its impact on real exchange rate determination.  

Given data availability, in this paper, the data on quarterly Gross Value Added 

(GVA) is used instead. Unfortunately, as pointed out by Betts and Khoe (2001), 

the GVA deflators are net of the value of intermediate goods and thus do not 

really measure production prices of sectoral outputs.  

To obtain sectoral GVA (DEF) the economy is divided into two sectors: tradable 

and non-tradable. A tradable sector comprises industry less construction as well 
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as agriculture, forestry and fishing, i.e. sections A, B, C, D and E of the NACE 

classification of the economic activity. A non-tadable sector consists of all other 

sectors (i.e., F-P).   

,T tP  is represented by the value added deflator for tradable sector (DEF_T) of the 

economy. It is constructed by dividing the sectoral value added in current prices 

by the sectoral value added in constant prices. The sectoral weights (A, B, C, D, 

E) in the total value added are calculated using constant prices.  

Then, 
T

tRER  and 
REL

tRER reads as: 

 

_ , _ ,ln( ) ln( ) ln( )T EURO POL

t t DEF T t DEF T tRER NER P P  

, _ , , _ ,(ln( ) ln( )) (ln( ) ln( ))REL POL POL EURO EURO

t DEF t DEF T t DEF t DEF T tRER P P P P  

 

Having established different price indices for T and NT sectors, in all three cases, 

the Mean Squared Error (MSE) of the change in RER is used as a measure of 

volatility (an uncentered measure of volatility). It is measured how much of the 

MSE of changes in RER is attributable to changes in 
T

tRER  and how much to 

changes in
REl

tRER : 

 

RER RER

t t t n

t t t n RER RER T T

t t t n t t t n

MSE RER RER
MSE RER RER

MSE RER RER MSE RER RER
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APPENDIX 2: MARGINAL COST DERIVATIONS 

 

It is known that for the Cobb-Douglas production function with capital and 

labour total cost equals to: 

 

, , 1 , ,t NT t NT t NT t NT tTC R K W N                                                                       (72) 

 

In the first step the values of K and L are found that minimize this cost. These 

respectively are: 

 

1

, ,

1 1

,,,
1

NT

NT t NT tNT NT

t

NT t NTNT tNT t

y W
K

RA
                                                     (73) 

, ,

1

,, ,
1

NT

NT t NT tNT NT

t

NT t NTNT t NT t

y W
N

RA
                                                       (74) 

 

 

From cost minimization problem the optimal capital-output ratio can be obtained: 

 

, , 1 ,

1

NT t NT t t NT t

NT NT

R K W N
                                                                                   (75) 

 

Now the total cost can be expressed in terms of ,NT ty : 

 

1

1

, ,

1

,,

, 1

, ,1 1

, ,

1 1

1

(1 )

NTNT

NT NT

NT NT

NT NT

t t

NT t NT tNT NT

NT NT t NTNT t

NT t

NT t NT t

NT t NT t NT NT

TC RK WN

y WW

R RA

y
R K

A

                          (76) 
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So nominal MC equals: 

 

1

, ,

1 1

, ,

1

( ) (1 )

NT NT

NT NT

NT t NT tNT

t

t NT t NT tNT NT

R WTC
MC

y nt A
                     (77) 

 

To get real marginal cost 
,NT tmc , nominal

NT

tMC  is divided by tP . 

 

1

, ,

1 1

, ,

1

(1 )

NT NT

NT NT

NT t NT tNT

t

NT t NT tNT NT

r w
mc

A
                                           (78) 

 

 

APPENDIX 3: STEADY-STATE CHARACTERIZATION 

 

The non-stochastic steady-state is defined with a zero inflation rate. The small 

open economy is presented as a limiting case of a two-country symmetric model, 

i.e. it is assumed that n=0 and home bias (1 ) . Unless indicated 

otherwise, for steady-state values subscript t was dropped. The steady-state is 

solved analytically.  

 

In the steady-state, all shocks are constant and normalized to one:  

 

1 1
1NT H NT TA A  

 

Gross steady-state domestic real interest rate is: 

 

(1 ) 1/r  

 

Sectoral rental rates for capital are: 

 

1
(1 )j

Kr r
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Capital accumulation evaluated at the stead-state yields the investment to capital 

ratio in both sectors equal to its rate o depreciation: 

 

j

j

I

K
 

 

Steady-state labor supply L  is fixed to be 0.3 (a standard value in the literature), 

sectoral labor supplies between the small opena economy and a large country 

equalize:  

 

*

*

NT NT

H F

N N

N N
 

 

 Given that all shocks are constant in the state-state, factor prices and shares of 

capital equalize in the H and NT sectors, hence it must be true that: 

 

NT T MMC MC P  

 

It is also true that: 

 

(1 )H H

H H

M Y

VA Y
 

 

Sectoral markups in the steady-state equalize and are equal to: 

 

( 1)

( 1)(1 )
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NT
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Then, it can be shown that: 
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*

*
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/T T
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NT NT
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and that: 

 

*
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Now, using the definitions of price indices we can define the following price 

ratios: 
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For the large country, these price ratios are defined analogously. 

 

The share of NT output relative to the H can be calculated using the demand 

functions and market clearing conditions: 

 

 

*
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Having established this relationship, it is easy to calculate the relative size of 

sectors. 
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APPENDIX 4: PARAMETER VALUES 

 

symbol value

Intertemporal discount factor 0.99

Coefficient of risk aversion 5

Frisch elasticity of labor supply 0.4

Parameter governing steady-state working time 6.5

Elasticity of substitution between T and NT (C and I goods) 0.44

Elasticity of substitution between H and F tradable goods 2

Price elasticity of demand in the H sector 9.33

Price elasticity of demand in the NT sector 6

Steady-state revenue tax in H and NT sectors 0.1

Share of distribution services 0.5

Shares of  T goods in the consumption and investment 0.4

Home bias 0.7

Degree of openness 0.3

Capital shares in the H and NT sectors 0.42

Steady-state capital depreciation rate 0.025

Adjustment cost in changing capital stock 3

Cost of undertaking positions in the international asset market 0.007

Impact of quality changes on marginal cost of the firm -0.1

Description

Parameters (baseline)

_NFA P

,H NT

0

H

NT

,H NT

 

Source: Author’s compilation 
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APPENDIX 5: IMPULSE RESPONSES – A SPECIAL CASE 

 

Figure 3. Orthogonalized positive sectoral productivity and quality 
shocks 
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Productivity Shock – Non-tradable Sector 
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APPENDIX 6: IMPULSE RESPONSES  

Figure 4. Orthogonalized positive sectoral productivity, quality and 
preference shocks 
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Quality Shock - Tradable Sector 
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III 

WPŁYW ROZWOJU RYNKÓW 
FINANSOWYCH I STABILNOŚCI KURSU 
WALUTOWEGO NA WZROST 
GOSPODARCZY W KRAJACH EUROPY 
ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

 

MICHAŁ BRZOZOWSKI1 

 

1. WSTĘP 

 

Proces integracji ze strefą euro niesie ze sobą dwa zjawiska, które mają wpływ na 

akumulację kapitału oraz jego produktywność. Po pierwsze, podmioty uzyskują 

dostęp do rynku finansowego, na którym koszt pozyskania funduszy 

pożyczkowych jest z reguły niższy niż na rynku lokalnym, dzięki redukcji premii 

za ryzyko i niższym oczekiwaniom inflacyjnym. Wyższy stopień rozwoju oraz 

konkurencji na rynku finansowym sprzyja podejmowaniu inwestycji 

długoterminowych, obarczonych większym ryzykiem, w tym inwestycji w 

sektorze B+R, które zwiększają wieloczynnikową produktywność.  

Po drugie, przystąpienie do unii monetarnej eliminuje wahania kursu walutowego 

jako jedno ze źródeł niepewności w gospodarce, tym samym przyczyniając się do 

dalszego pobudzania inwestycji. Ponadto stabilność kursu walutowego powinna 

stymulować handel zagraniczny i zwiększyć napływ bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, które służą jako kanał transferu technologii z zagranicy. 

Celem badania jest ocena dotychczasowego wpływu stopnia rozwoju rynku 

finansowego i wahań kursu walutowego na wzrost gospodarczy w Polsce i 

innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W projekcie analizowane będą 

                                                                                                                                    

1 Uniwersytet Warszawski 
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zatem dwa efekty przyjęcia wspólnej waluty: uzyskanie dostępu do wysoko 

rozwiniętego rynku finansowego oraz eliminacja wahań kursu walutowego.  

Istotę projektu stanowi badanie wpływu na wzrost luki technologicznej 

uwarunkowanej zdolnościami absorpcyjnymi gospodarki, a dokładniej: 

 

    Przyjęcie, odpowiedniego dla krajów słabiej rozwiniętych, założenia o 

transferze technologii z zagranicy jako podstawowym źródle postępu 

technologicznego; 

    Identyfikacja dwóch kanałów transferu technologii – bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych i handlu zagranicznego oraz analiza wpływu 

wahań kursu walutowego na międzynarodowy transfer technologii; 

    Uwzględnienie, obok poziomu wydatków na B+R stopnia rozwoju rynku 

finansowego jako determinant krajowego potencjału innowacyjnego. 

 

Cel projektu jest jasno sprecyzowany, co, w połączeniu z przyjętymi ramami 

teoretycznymi, prowadzi do konkretnych równań regresji, w których wzrost jest 

wyjaśniany m.in. stopniem rozwoju rynku finansowego i łącznym wpływem 

rozmiarów luki technologicznej i stabilności kursu walutowego. Projekt nie ma 

więc charakteru wyczerpującej i kompleksowej analizy skutków przystąpienia do 

strefy euro dla wzrostu gospodarczego. Analizowane są, w ramach wąsko 

zdefiniowanego równania wzrostu gospodarczego, dwa specyficzne aspekty tego 

przystąpienia, tzn. statystyczna istotność miar rozwoju finansowego i 

interakcyjnej zmiennej odzwierciedlającej łączny wpływ stabilności kursu 

walutowego i rozmiarów luki technologicznej.  

 

2. PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ 

 

Zależność między rozwojem rynku finansowego a tempem wzrostu 

gospodarczego jest tematem szeroko podejmowanym w literaturze. Wskazuje się 

na dwutorowe oddziaływanie stopnia rozwoju rynku finansowego na wzrost. 

Począwszy od prac McKinnona (1973) i Shawa (1973) podkreśla się dodatnią 

korelację między poziomem oszczędności a rozwojem finansowym. Drugim 
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kanałem oddziaływania zawansowanego pośrednictwa finansowego na wzrost 

gospodarczy jest podnoszenie efektywności akumulacji kapitału, co było 

eksponowane już przez Goldsmitha (1969). W ostatnich latach coraz częściej 

podkreśla się znaczenie ograniczeń płynności dla tempa postępu technicznego i 

konwergencji (zob. np. Aghion, Howitt, Mayer-Foulkes, 2005). 

Podczas gdy w pracach teoretycznych dodatni wpływ rozwoju rynku 

finansowego na wzrost jest niekwestionowany, wyniki prac empirycznych są 

mniej jednoznaczne. Podstawowym problemem jest endogeniczność rozwoju 

rynku finansowego, który może być skutkiem oddziaływania tych samych 

czynników, które pobudzają wzrost gospodarczy. Dodatkowe wyzwanie stanowi 

stwierdzenie kierunku przyczynowości, ponieważ rynek finansowy może równie 

dobrze generować wyższe tempo wzrostu, jak i rozwijać się intensywnie w 

oczekiwaniu szybkiego tempa przyrostu produkcji.  

Mając świadomość tych trudności ekonometrycznych, przegląd wyników badań 

empirycznych należy zacząć od prac potwierdzających przewidywania modeli 

teoretycznych. W swoim znaczącym artykule King i Levine (1993) rozszerzyli 

standardowe równania wzrostu, dodając po stronie zmiennych niezależnych 

miary rozwoju finansowego, takie jak stosunek zobowiązań lub aktywów o 

wysokim stopniu płynności do PKB. Autorzy wykryli statystycznie istotną i 

dodatnią zależność między rozwojem finansowym a wzrostem w grupie ponad 

80 krajów w okresie 1960-1989. Późniejsze badania, np. Levine i in. (2000) 

potwierdzają pozytywny wpływ rozwoju finansowego na wzrost i 

produktywność w okresie 1960-1995 w grupie 71 krajów o różnym stopniu 

rozwoju gospodarczego. W kontekście europejskim na szczególną uwagę 

zasługuje artykuł Giuso i in. (2004), w którym osiągnięcie przez europejski 

sektor finansowy stopnia rozwoju jego amerykańskiego odpowiednika powinno 

przynieść przyspieszenie tempa wzrostu produkcji przemysłu przetwórczego o 

0,6-0,7 punktu procentowego. 

Wspomniana niejednoznaczność wyników badań empirycznych ma swoje źródło 

w traktowaniu w wymienionych wyżej pracach związku między rozwojem 

finansowym a wzrostem gospodarczym jako bezwarunkowego, tzn. niezależnego 

od innych czynników. Tymczasem Rousseau i Wachtel (2002) wykazują, że 

jakikolwiek związek między rozwojem rynku finansowego a wzrostem można 
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kwestionować w krajach, w których inflacja jest wysoka
2
. Rioja i Valev (2004) 

sugerują natomiast, że pogłębianie rozwoju finansowego ma silniejszy wpływ na 

wzrost jedynie, gdy początkowy poziom rozwoju finansowego jest przeciętny. 

Wreszcie Rousseau i Wachtel (2006) stwierdzają, że nowsze analizy empiryczne, 

wykorzystujące także dane z lat 90 poprzedniego stulecia, wskazują na dużo 

słabszy wpływ rozwoju finansowego na wzrost niż stwierdzony w badaniach 

wcześniejszych. Autorzy przypisują ten wynik możliwym negatywnym efektom 

liberalizacji rynków finansowych w poprzedniej dekadzie, a mianowicie 

kryzysom finansowym i wysokiej inflacji, będącym często następstwem 

nadmiernej kreacji kredytu w gospodarce.  

Oprócz badań na poziomie makroekonomicznym, podejmowano próby 

wyjaśnienia związku między rozwojem finansowym a wzrostem na poziomie 

sektorowym, które napotykają na poważną przeszkodę. Poziom krajowego 

rozwoju finansowego jest bowiem wspólny dla wszystkich sektorów i należy 

opracować sposób na ilościowe uchwycenie zróżnicowania oddziaływania 

rynków finansowych na poszczególne sektory. Metoda zaproponowana przez 

Rajana i Zingalesa (1998) pozwoliła jednocześnie rozwiązać problem 

endogeniczności, polega ona bowiem na wyróżnianiu sektorów w oparciu o 

stopień zależności od zewnętrznego finansowania, obliczanego zwykle jako 

udział finansowania wydatków kapitałowych środkami innymi niż środki 

pieniężne. Można wtedy argumentować, że zmienna będąca iloczynem rozwoju 

finansowego kraju i stopnia zależności od zewnętrznego finansowania 

odzwierciedla rzeczywisty wpływ ograniczeń finansowych na rozwój sektora, a 

jednocześnie nie może ona być przyczyną rozwoju rynku finansowego w skali 

makroekonomicznej. 

W projekcie uwypuklona jest rola rozwoju finansowego w budowaniu krajowego 

potencjału wynalazczego. Inwestycje w nowe technologie mają charakter 

długookresowy i są obarczone największym ryzykiem i dlatego jedynie 

zaawansowany rynek finansowy może pośredniczyć w finansowaniu tego typu 

projektów. Takie rozumowanie znajduje potwierdzenie w badaniach 

empirycznych. Bougheas, Görg i Strobl (2003) rozważają przypadek Irlandii, 

której wzrost oparty był w dużej mierze na rozwoju sektorów wysokiej 

technologii i który stawiany jest jako przykład udanej integracji w ramach UE. 

                                                                                                                                    

2 Autorzy oszacowali, że progowa wartość inflacji powyżej której omawiany związek zanika zawiera się w przedziale 

(13,25).  
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Autorzy dowodzą, że inwestycje w sektorze B+R w latach 90-tych poprzedniego 

stulecia były w tym kraju poddane ograniczeniom wynikającym z nie w pełni 

sprawnego rynku finansowego. Podobne ograniczenia stwierdzili Canepa i 

Stoneman (w druku) w odniesieniu do wydatków na innowacje w Wielkiej 

Brytanii.  

Współzależność między poziomem rozwoju rynku finansowego, wahaniami 

kursu walutowego a wzrostem gospodarczym była zaniedbywana w literaturze – 

przyjmowano, że pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy posługują się tą samą walutą. 

Dopiero Aghion i in. (2006) wykazali, że wahania kursu walutowego 

oddziaływują na wzrost gospodarczy ze zmienną siłą, zależną od poziomu 

rozwoju finansowego kraju. Zgodnie z parytetem siły nabywczej, oczekiwany 

kurs walutowy pozwala przewidywać oczekiwane zmiany cen i stanowi 

podstawę do ustalania płac. Tym samym zyski przedsiębiorstw zależą od kursu 

walutowego, który tym samym determinuje dostępność kredytu na 

niedoskonałym rynku finansowym i inwestycje firm w nowoczesne technologie. 

Wykorzystując różne klasyfikacje systemów kursu walutowego, Aghion i in. 

potwierdzili na próbie 83 krajów w okresie 1960-2000 kluczowe znaczenie 

rozwoju rynku finansowego dla związku między niestabilnością kursu 

walutowego a wzrostem gospodarczym. 

Przyjęte w projekcie założenie o niezwykle istotnej roli transferu technologii z 

zagranicy w procesie wzrostu gospodarczego krajów słabiej rozwiniętych jest 

dobrze ugruntowane w teorii ekonomii. Na szczególną uwagę zasługuje praca 

Coe i Helpmana (1995), w której autorzy testują model handlu i wzrostu, według 

którego zagraniczny kapitał badawczy tworzy dobra pośrednie oraz generuje 

przepływ wiedzy (spillover) absorbowanej przez inne kraje poprzez import. W 

badaniu wpływ zagranicznego kapitału badawczego B+R ważony jest udziałem 

importu danej branży. Na grupie 22 krajów OECD autorzy potwierdzają zgodnie 

z postulowanym modelem pozytywny wpływ międzynarodowej dyfuzji 

technologii z zagranicy poprzez handel na wzrost wieloczynnikowej 

produktywności (TFP). W krajach małych jest on nawet kilkakrotnie większy od 

wpływu własnego kapitału badawczego niż w dużych. Autorzy szacują, że ok. 

jednej czwartej światowych korzyści z inwestycji B+R poniesionych w siedmiu 

największych gospodarkach jest przechwytywane w ten sposób przez ich 

partnerów handlowych. TFP w danym kraju zależy nie tylko od własnego 

kapitału badawczego ale też od kapitału badawczego jego partnerów 
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handlowych, a nakłady na B+R zagranicą mają tym większy wpływ na 

produktywność w danym kraju im bardziej jest on otwarty na wymianę 

międzynarodową. Podobne wyniki uzyskano analizując wpływ dyfuzji 

technologii z krajów najbardziej uprzemysłowionych do 77 krajów mniej 

rozwiniętych (Coe, Helpman i Hoffmaister 1997).  

Model Helpmana okazał się bardzo dogodny do testowania innych kanałów 

dyfuzji niż handel. Lichtenberg i van Pottelsberghe de la Potterie (1996, 2001) 

zastępują wagi importowe bilateralnymi przepływami bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych. Również Keller (2001, 2002) wykorzystuje model Helpmana do 

badania dyfuzji międzynarodowej, stosując jako wagi zarówno import jak i 

udział inwestycji zagranicznych, a nawet kanały komunikacji (poziom 

znajomości języka partnerów handlowych). 

Duże znaczenie międzynarodowej dyfuzji technologii za pośrednictwem handlu i 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych zostało też potwierdzone w Polsce. 

Brzozowski i Kubielas (2003 i 2007) wykazują, że zagraniczne źródła postępu 

technicznego wpływają na wieloczynnikową produktywność w sektorach 

polskiego przemysłu przetwórczego silniej niż krajowy kapitał badawczo-

rozwojowy.  

Nie rzadziej poruszane od transferu technologii było w piśmiennictwie 

zagadnienie luki technologicznej w procesie wzrostu gospodarczego. 

Początkowo oparte na luce technologicznej teorie wzrostu zakładały, że wiedza 

jest dobrem publicznym i zaniedbywały znaczenie transferu technologii (zob. 

Fagerberg 1987 i 1988). Później jednak zwrócono uwagę, że eliminacja luki 

technologicznej jest ewolucyjnym i ciągłym procesem transformacji nie tylko 

technologicznej, ale też ekonomicznej i instytucjonalnej (zob. Fagerberg i 

Verspagen 2002). 

Z przeglądu istniejących publikacji wynika, że koncepcje teoretyczne i ich 

empiryczna weryfikacja, które są przedmiotem badania w projekcie, nie są nowe. 

Przedstawione badania łączą istniejące w literaturze wątki, które wcześniej były 

rozważane osobno lub z innego punktu widzenia. Aghion i in. (2006) rozważali 

związki między rozwojem finansowym, stabilnością kursu walutowego, a 

wzrostem gospodarczym, ale pomijali transfer technologii z zagranicy. Z kolei 

Aghion, Howitt i Mayer-Foulkes (2005), uwzględniają rozmiary luki 
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technologicznej
3
 i rozwoju finansowego w badaniu konwergencji, ale zaniedbują 

mechanizmy eliminacji luki za pośrednictwem międzynarodowego transferu 

technologii. Fagerberg i Verspagen (2005) podkreślają znaczenie luki 

technologicznej, ale pomijają rolę rozwoju finansowego. Empiryczne analizy 

związku między wahaniami kursu walutowego a wzrostem, takie jak Schnabl 

(2007) i inne omówione w tym artykule, nie biorą pod uwagę rozwoju 

finansowego i luki technologicznej jako ważnych determinant wzrostu. Na tle 

istniejącej literatury niniejszy projekt wyróżnia się jednoczesnym 

uwzględnieniem rozwoju finansowego i czynników kształtujących tempo 

zamykania luki technologicznej w analizie determinant wzrostu gospodarczego.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Badanie empiryczne oparte jest na modelu absorpcji technologii z zagranicy, w 

którym krajowy sektor B+R nie jest jedynym źródłem nowych technologii. W 

tym ujęciu, należącym do nurtu teorii wzrostu endogenicznego, tempo wzrostu 

gospodarczego zależy od stopy inwestycji, działalności B+R, w krajach słabo 

rozwiniętych nakierowanej przede wszystkim na absorpcję zagranicznych 

innowacji, oraz stopnia otwartości gospodarki na przepływy handlowe i 

inwestycje bezpośrednie. 

Potencjalna absorpcja technologii z zagranicy jest uwarunkowana wielkością luki 

technologicznej, która mierzy zasób innowacji możliwych do adaptacji w kraju 

oraz zdolnościami absorpcyjnymi gospodarki. Przyjmuję, że poziom rozwoju 

rynku finansowego oraz poziom wydatków na B+R wyznaczają zdolności 

absorpcyjne. Oczywiście potencjalna absorpcja technologii nie dojdzie do 

skutku, mimo korzystnych warunków, jeśli gospodarka nie jest połączona ze 

światem więzami handlowymi i finansowymi. Transfer technologii dokonuje się 

bowiem za pośrednictwem wymiany towarowej z zagranicą i bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych. Dlatego w projekcie analizowany jest łączny wpływ 

luki technologicznej, otwarcia handlowego i na inwestycje zagraniczne oraz 

rozwoju rynku finansowego. 

                                                                                                                                    

3 Jako miarę luki autorzy przyjęli różnicę między dochodem w USA i w badanym kraju. 
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Ujmując powyższe rozważania w formie syntetycznej można funkcję produkcji 

spełniającą założenia neoklasyczne zapisać w postaci: 

 

t

t

t L

K
fA

L

Y
,  

 

gdzie A, K, oznaczają, odpowiednio, poziom zaawansowania technologicznego 

oraz zasoby kapitału fizycznego, zaś Y/L to wartość produkcji na zatrudnionego
4
. 

Tempo wzrostu gospodarczego w tym ujęciu jest sumą postępu technologicznego 

i przyrostu kapitału na 1 zatrudnionego: 

 

, 

 

gdzie kropki nad zmiennymi oznaczają pochodne po czasie t, czyli dtdxx . 

Poziom zaawansowania technologicznego jest uzależniony od krajowego 

wysiłku wynalazczego oraz od rozmiarów luki technologicznej. Tempo postępu 

technologicznego jest opisane równaniem 

 

, 

 

gdzie  jest krajowym źródłem postępu technologicznego, A
*
 oznacza poziom 

zaawansowania technologicznego w kraju przodującym, zaś  jest parametrem 

opisującym tempo zamykania luki technologicznej. Warto zwrócić uwagę, że po 

osiągnięciu granicy możliwości technologicznych, gdy wartość luki wynosi 0, 

                                                                                                                                    

4 W stanie równowagi długookresowej przyjmuje się w modelach teoretycznych, że wielkości zatrudnienia i populacji są 

sobie równe. W makroekonomicznych badaniach empirycznych, ze względu na dostępność danych, wykorzystywane są 

wielkości dochodu per capita.  
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tempo postępu technologicznego jest zależne tylko od krajowego potencjału 

wynalazczego i wynosi .  

W badaniu empirycznym krajowe zdolności wynalazcze będą mierzone 

poziomem rozwoju finansowego oraz krajowymi wydatkami w sektorze B+R: 

 

BRFIN , , 

 

gdzie FIN oznacza poziom rozwoju finansowego, zaś BR – poziom wydatków na 

badania i rozwój. 

Natomiast tempo zamykania luki technologicznej jest uzależnione od stopnia 

otwartości gospodarki na handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz od 

stabilności kursu walutowego: 

 

KURSBIZHAN ,, , 

 

gdzie HAN oznacza poziom wymiany handlowej z zagranicą, BIZ – skalę 

napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zaś KURS to miara stabilności 

kursu walutowego. Wprowadzeniu kursu walutowego do modelu przyświeca 

założenie, że wpływ BIZ i handlu zagranicznego na wzrost jest silniejszy w 

warunkach stabilnego kursu walutowego, który ogranicza niepewność 

gospodarowania i sprzyja podejmowaniu długoterminowych inwestycji, 

zmierzających do poprawy produktywności. Innymi słowy, przy danej skali 

napływu BIZ i wymiany handlowej z zagranicą, wpływ luki technologicznej na 

absorpcję technologii z zagranicy jest silniejszy w warunkach stabilnego kursu 

walutowego. 

Przyjmując LUKA dla oznaczenia wartości luki technologicznej AAA , 

można równanie tempa postępu technologicznego zapisać w postaci: 
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Ze względu na niedostępność danych dotyczących poziomu kapitału fizycznego 

w badanych krajach zmiana jego wartości będzie przybliżona za pomocą stopy 

inwestycji brutto INW
5
. Ostatecznie tempo wzrostu gospodarczego WZROST 

zależy od stopy inwestycji oraz od postępu technicznego generowanego przez 

źródło krajowe oraz międzynarodowy transfer technologii. Estymowane 

równanie ma więc postać: 

 

itititit

itititiit

LUKAKURSLUKABIZLUKAHAN

FINBRINWWZROST

654

3210
, 

 

gdzie i jest indeksem odnoszącym się do krajów. 

W przypadku badania sektorowego uwzględnione zostanie uzależnienie od 

zewnętrznego finansowania, które pozwala rozwiązać problem endogeniczności. 

Estymowane równanie przyjmie wtedy postać: 

 

itititit

itititiit

LUKAKURSLUKABIZLUKAHAN

FINZALBRINWWZROST

654

3210
, 

 

gdzie ZAL FIN oznacza iloczyn stopnia uzależnienia sektora od finansowania 

zewnętrznego i poziomu rozwoju finansowego kraju. 

Ze względu na przekrojowo-czasowy charakter próby wykorzystane zostaną 

techniki badań panelowych, a mianowicie MNK z efektami stałymi. Technika 

MNK z efektami stałymi, polega na estymacji następującego równania: 

 

                                                                                                                                    

5 Stopa inwestycji, czyli stosunek inwestycji brutto do PKB, jest jedynie przybliżeniem wartości zmiany zasobu kapitału. Nie 

istnieją porównywalne w skali międzynarodowej oszacowania zasobu kapitału dla krajów (na poziomie 

makroekonomicznym), które stanowią podstawę przedstawionego w projekcie badania empirycznego. 
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itiitit ββXWZROST 0 , 

 

gdzie WZROSTit oznacza wartość zmiennej niezależnej dla podmiotu (kraju lub 

sektora) i w okresie t, natomiast X jest wektorem zmiennych niezależnych, a  

wektorem współczynników. Estymacja z efektami stałymi polega na przyjęciu 

założenia, że stała przyjmuje odmienne wartości dla każdego z obserwowanych 

podmiotów, tzn. ji 00 , gdzie i j. Taka metoda estymacji pozwala łagodzić 

problem pominiętych zmiennych, które z różną siłą wpływają na wzrost 

gospodarczy w różnych krajach lub sektorach, dlatego została zastosowana do 

wszystkich estymowanych w projekcie równań. 

 

4. WYNIKI 

 

Ze względu na niewielką liczbę obserwacji rocznych dla Polski niemożliwe jest 

przeprowadzenie badania determinant wzrostu ograniczając się wyłącznie do 

danych dla naszego kraju na poziomie makroekonomicznym. Dlatego badanie na 

poziomie makroekonomicznym obejmuje kilka krajów rozpatrujących, podobnie 

jak Polska, obecnie lub w okresie objętym badaniem, przystąpienie do strefy 

euro. Wnioski z badania makroekonomicznego są uzupełnione badaniem na 

poziomie sektorów, ograniczonym do Polski. 

Należy podkreślić, że badania wzrostu gospodarczego na podstawie danych z 

okresu kilkunastoletniego nie dostarczają w pełni wiarygodnych wyników. 

Niestety w przypadku krajów transformujących gospodarki nie ma możliwości 

wykorzystania dłuższego szeregu danych, o czym trzeba pamiętać przy dyskusji 

przedstawionych poniżej wyników empirycznych. 

 

Badania na poziomie makroekonomicznym 

 

Na poziomie makroekonomicznym badanie jest przeprowadzone dla 11 krajów z 

Europy Środkowej i Wschodniej – 10 nowych krajów członkowskich (Bułgaria, 
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Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia) 

oraz kandydującej Chorwacji. Dane zgromadzono dla lat 1993-2006. 

Poziom dochodu (GDPpc) jest mierzony PKB na mieszkańca w cenach stałych 

uwzględniających różnice w sile nabywczej, a jego zmiana wyrażona w 

procentach jest miarą tempa wzrostu gospodarczego. Poziom wydatków w 

sektorze B+R, oznaczony BR, został wyrażony w procentach PKB. Zmienne BIZ 

oraz HAN to stosunek do PKB, odpowiednio, bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych (napływających) i obrotów handlowych. Zmienna INW oznacza 

stopę inwestycji. Poziom rozwoju finansowego FIN1 był mierzony stosunkiem 

kredytu krajowego dla sektora niefinansowego w odsetkach PKB.  

Luka technologiczna LUKA była przybliżona stosunkiem odsetka eksportu 

produktów wysokich technologii w całości eksportu przemysłu przetwórczego w 

Holandii do tego samego odsetka w badanym kraju
6
. Skonstruowałem również 

inną miarę luki technologicznej, a mianowicie stosunek liczby patentów 

zgłaszanych w Europejskim Biurze Patentowym na 1 mln mieszkańców przez 

Niemcy do liczby patentów zgłaszanych przez badany kraj. Niestety silna 

korelacja zmiennej wyjaśniającej równej iloczynowi tak mierzonej luki i BIZ 

oraz drugiej ziemnej wyjaśniającej, równej iloczynowi luki i handlu 

zagranicznego, wyeliminowała możliwość użycia obu zmiennych wyjaśniających 

w jednej regresji
7
. 

Wszystkie wcześniej omówione zmienne pochodzą z bazy danych Banku 

Światowego World Development Indicators z 2007 r. Z bazy danych Eurostatu 

zaczerpnięto natomiast zmienną KURS, która jest miarą stabilności kursu 

walutowego. Obliczono ją jako różnicę między 1 a współczynnikiem zmienności 

kursu walutowego euro względem waluty badanego kraju. Wykorzystano 

dzienne dane dotyczące poziomu kursu walutowego. Ze względu na brak danych 

w przypadku Rumunii i Bułgarii i Chorwacji w okresie 1993-1995 wykorzystano 

dane miesięczne o zmienności kursu względem dolara amerykańskiego
8
.  

Tabela 1 przedstawia wyniki estymacji równań regresji wyjaśniających tempo 

wzrostu gospodarczego na poziomie makroekonomicznym. Do zbioru zmiennych 

                                                                                                                                    

6 Spośród krajów strefy euro wartość tego wskaźnika osiąga najwyższy poziom w Holandii 

7 Wybór liczby patentów zgłaszanych przez Niemcy podyktowany był najwyższą wartością tego miernika spośród krajów 

strefy euro. 

8 Obliczenia zmienności kursu w oparciu o kursu USD, zamiast EUR nie zakłócają wyników przy założeniu, że arbitraż na 

rynkach walutowych eliminuje różnice wahań względem głównych walut.  
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niezależnych należy poziom akumulacji kapitału (INW), krajowy potencjał 

innowacyjny (BR, FIN1) oraz międzynarodowy transfer technologii 

proporcjonalny do rozmiarów luki technologicznej (LUKA), dokonujący się za 

pośrednictwem handlu zagranicznego (HAN) oraz bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych (BIZ). Jak wspomniano wcześniej, efektywność transferu 

technologii zależy od stabilności kursu walutowego (KURS). Niestety zmienna 

KURS LUKA okazała się silnie skorelowana ze zmiennymi BIZ LUKA oraz 

HAN LUKA i dlatego estymacja równań regresji uwzględniających stabilność 

kursu walutowego została przeprowadzona osobno
9
.  

W efekcie kolumna (1) Tabeli 1 zawiera wyniki analizy równań regresji, w 

których obecne są zmienne BIZ LUKA oraz HAN LUKA, a brak zmiennej 

KURS LUKA, czyli uwaga skupiona jest na kanałach transferu technologii z 

zagranicy, a drożność kanałów nie jest uzależniona od stabilności kursu 

walutowego. Kolumna (2) w Tabeli 1 pomija rozróżnienie dwóch kanałów 

dyfuzji i koncentruje uwagę na stabilności kursu walutowego jako czynniku 

gwarantującym skuteczne zamykanie luki technologicznej. W estymowanym 

równaniu w kolumnie (2) wyeliminowano zmienne BIZ LUKA oraz HAN LUKA, 

a umieszczono zmienną KURS LUKA. 

W obserwowanej próbie stwierdzono przypadki ujemnych stóp wzrostu, których 

zaproponowane podstawy teoretyczne nie uwzględniają
10

. Niektóre z krajów 

transformacji w pierwszych latach badanego okresu 1993-2006 nie zakończyły 

jeszcze wstępnego, mającego charakter wstrząsu, etapu przekształcenia 

gospodarki w rynkową, charakteryzującego się głębokim spadkiem produkcji. 

Początkowej recesji nie można tłumaczyć zmiennymi uwzględnionymi w 

badaniu, gdyż wynikała ona ze zmian systemowych. Z tego względu 

wprowadzono zmienną DUMMY, która przyjmuje wartość 1 dla ujemnych stóp 

wzrostu i wartość 0 dla pozostałych obserwacji. 

Wyniki umieszczone w Tabeli 1 sugerują, że poziom inwestycji wpływa 

dodatnio na tempo rozwoju gospodarczego. Podobnie wydatki B+R wydają się 

sprzyjać wzrostowi. Zmiennej FIN1 towarzyszy przeciwny do oczekiwanego 

znak, ale nie jest ona istotna statystycznie. 

                                                                                                                                    

9 Współczynniki korelacji zmiennych przedstawiono w dodatku A. 

10 Zarówno krajowy wysiłek B+R, jak i transfer technologii z zagranicy nie mogą doprowadzić do regresu 

technologicznego. Ponadto w żadnym z badanych krajów nie obserwowano ujemnych stóp inwestycji.  
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Znaczenie handlu zagranicznego jako kanału eliminacji luki technologicznej 

okazało się mieć negatywne oddziaływanie na wzrost. Ujemny wpływ luki 

technologicznej na wzrost w krajach prowadzących bardziej ożywioną wymianę 

handlową z zagranicą można jednak próbować wytłumaczyć krótkością 

badanego okresu. W krótkim okresie duże rozmiary luki przejawiają się przede 

wszystkim w braku korzyści komparatywnych i większy stopień otwarcia 

oznaczać może trudności w sprostaniu konkurencji zagranicznej i mniejszy 

wzrost gospodarczy
11

. W przypadku drugiego kanału transferu technologii – BIZ 

– duże rozmiary luki wydają się sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, ponieważ 

zmienna BIZLUKA jest w kolumnie (1) Tabeli 1 istotna statystycznie i pojawia 

się z dodatnim znakiem. 

                                                                                                                                    

11 Taka hipoteza znajduje częściowe potwierdzenie. Po wprowadzeniu kwadratu zmiennej HANLUKA jako zmiennej 

niezależnej, znak współczynnika przy HANLUKA zmienia się na dodatni, a przy jej kwadracie jest ujemny. Obie zmienne 

stają się jednak nieistotne statystycznie.  
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Tabela 1. Wpływ krajowego potencjału badawczo-rozwojowego i 
międzynarodowej dyfuzji technologii na wzrost na poziomie 
makroekonomicznym 
 

Zmienna (1) (2) 

INW 

 

 

BR 

 

 

FIN1 

 

 

HAN LUKA 

 

 

BIZ LUKA 

 

 

KURS LUKA 

 

 

DUMMY 

 

 

.2500 

(5.1240) 

 

4.8891 

(4.5087) 

 

-.0153 

(-1.3337) 

 

-.4276E-02 

(-2.8912) 

 

.0236 

(1.9700) 

 

 

 

 

-8.1251 

(-8.5755) 

 

.2685 

(5.4517) 

 

5.0427 

(4.7297) 

 

-.0144 

(-1.0861) 

 

 

 

 

 

 

 

-.1624 

(-2.3699) 

 

-8.2445 

(-7.4985) 

Liczba 

obserwacji 

154 154 

R-kw 

 

 

.7616 

 

 

.7379 

 

 
 

Źródło: Obliczenia własne. 

   

 

W nawiasach podano wartość statystyk t, obliczonych na podstawie błędów 

standardowych skorygowanych ze względu na heteroskedastyczność metody 

White‟a. Wartość indywidualnych efektów stałych nie została przytoczona. 

Jak wspomniano wcześniej zmienna KURSLUKA jest silnie skorelowana z 

HANLUKA i dlatego nie jest zaskakujące, że towarzyszy jej w kolumnie (2) 

Tabeli 1 ujemny znak. 

W obu specyfikacjach zmienna DUMMY jest istotna statystycznie. Wskazuje to 

na znaczący stopień specyfiki procesu wzrostu w krajach transformujących się, 
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którego nie wyjaśniają standardowe modele wzrostu oparte na koncepcji luki 

technologicznej i międzynarodowego transferu technologii. 

Podsumowując badania wzrostu na poziomie makroekonomicznym z 

rozróżnieniem kanałów międzynarodowej dyfuzji technologii, można 

zaryzykować twierdzenie, że większa otwartość gospodarki, wbrew 

oczekiwaniom, nie gwarantuje wyższych stóp wzrostu gospodarczego. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wydają się sprzyjać wzrostowi. Handel 

zagraniczny w krótkim okresie może nawet negatywnie oddziaływać na 

zamykanie luki technologicznej i wzrost. Poziom rozwoju finansowego nie 

okazał się istotny statystycznie. Z przeprowadzonego badania wynika, że nie 

można też utrzymywać, że stabilność kursu walutowego znacząco ułatwia 

eliminację luki technologicznej i pobudza wzrost. Oszacowany współczynnik 

przy zmiennej KURSLUKA był ujemny. 

 

Badania na poziomie sektorowym dla Polski 

 

W drugiej części projektu weryfikowana jest hipoteza, że wnioski z analizy 

makroekonomicznej mają zastosowanie do polskiego przemysłu przetwórczego. 

Na poziomie sektorowym badanie obejmuje 22 działy polskiego przemysłu 

przetwórczego (pominięto Przetwarzanie odpadów) w latach 1995-2006
12

. 

Wykorzystany został ponownie stosunek kredytu krajowego do PKB, 

zaczerpnięty z bazy danych Banku Światowego World Development Indicators, 

jako miara rozwoju rynku finansowego. Oczywiście, jak wspomniano wcześniej, 

wszystkie miary rozwoju finansowego mają charakter makroekonomiczny i 

wymiar sektorowy został im nadany dzięki pomnożeniu przez stopień 

uzależnienia od finansowania zewnętrznego. 

Luka technologiczna, inaczej niż w badaniu makroekonomicznym, jest 

zdefiniowana jako wartość dodana na 1 zatrudnionego w odpowiednim sektorze 

niemieckiego przemysłu przetwórczego. Na poziomie sektorowym nie można 

wyrazić luki ani przy użyciu liczby patentów, ani odsetka eksportu towarów 

                                                                                                                                    

12 Wyniki mogą być zakłócone przez nieostateczny charakter danych dotyczących wzrostu wartości dodanej w roku 2006. 

Z powodu braku danych nie rozszerzono próby do roku 2007. 
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wysokiej technologii w eksporcie towarów przemysłowych ogółem. Dwie 

wymienione miary nie są zdefiniowane na poziomie sektorowym i dlatego 

wybrałem wartość dodaną na 1 zatrudnionego w Niemczech, jako kraju o 

najwyższej liczbie patentów zgłaszanych w EPO na 1 mln mieszkańców. 

Wprawdzie produktywność pracy w Niemczech nie zawsze jest najwyższa wśród 

wszystkich krajów strefy euro, ale dla Niemiec istnieją kompletne dane 

zaczerpnięte z bazy danych OECD STAN 2008. Dla pozostałych krajów w 

badanym okresie istnieją luki w zbiorze danych, co prowadziłoby do poważnego 

zafałszowania wyników. W sytuacji dostępności danych dla sektora o najwyższej 

produktywności w pewnym okresie i ich braku w latach poprzedzających lub 

następujących, co wymagałoby ich zastąpienia w estymacji wartościami 

dostępnymi dla innych krajów, następowałoby skokowe poszerzenie lub 

zawężenie luki, nie wynikające z rzeczywistych procesów gospodarczych. 

Ponieważ dane o zatrudnieniu w sektorach niemieckiego przemysłu 

przetwórczego za rok 2006 nie były dostępne, przyjęto opóźnione o jeden okres 

wartości zmiennej LUKA. Nie powinno to w znaczący sposób zakłócić wyniku, 

bo stopa wzrostu wartości dodanej na zatrudnionego w ciągu roku nie jest na tyle 

duża, aby doprowadzić do zmiany międzysektorowego zróżnicowania tej miary 

produktywności. 

Uzależnienie od zewnętrznego finansowania zostało zaczerpnięte z pracy 

Maudosa i Fernadeza de Guevary (2007) i obliczone w przybliżeniu jako 

stosunek zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych w 

firmach z Wielkiej Brytanii. Rynek finansowy Wielkiej Brytanii jest pod 

wieloma względami najbardziej rozwiniętym rynkiem w Europie i można uznać, 

że stanowi najlepszy punkt odniesienia dla wszystkich krajów europejskich. 

Wielka Brytania nie jest wprawdzie krajem strefy euro, ale przy obliczaniu 

uzależnienia od zewnętrznego finansowania przyjmuje się, że jego stopień, 

wynikający ze specyfiki sektora, jest identyczny w każdym kraju. Przy tym 

założeniu należy wybrać kraj o największym poziomie rozwoju finansowego, 

ponieważ wtedy można uznać, że stopień zewnętrznego uzależnienia nie jest 

ograniczony niedostatkiem podaży, a zależy jedynie od popytu na usługi 

pośrednictwa finansowego.  

Dysponując miarą uzależnienia od finansowania zewnętrznego, można 

skonstruować specyficzny dla sektora wskaźnik rozwoju rynku finansowego 

będący iloczynem sektorowej miary uzależnienia i poziomu rozwoju krajowego 
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systemu finansowego. Wskaźnik sektorowego rozwoju rynku finansowego 

oznaczono ZALFIN1, gdzie ZAL oznacza uzależnienie od finansowania 

zewnętrznego, zaś FIN1 to stosunek kredytów dla sektora instytucji 

niefinansowych do PKB. 

Pozostałe dane zaczerpnięto z różnych wydań Rocznika Statystycznego 

Przemysłu. Stopa wzrostu gospodarczego została obliczona jako zmiana wartości 

dodanej przypadającej na 1 zatrudnionego w cenach stałych (wartość dla roku 

poprzedniego przyjęto równą 100). BR oznacza intensywność badawczo-

rozwojową, czyli stosunek wydatków na B+R do wartości dodanej (obie zmienne 

w cenach bieżących). HAN to stosunek obrotów handlowych do produkcji 

sprzedanej. Natomiast BIZ to udział kapitałów zagranicznych w kapitałach 

własnych przedsiębiorstw. Wreszcie INW to stosunek inwestycji do wartości 

dodanej (obie zmienne w cenach bieżących). 

Na poziomie sektorowym zmienne HANLUKA i KURSLUKA okazały się 

nieskorelowane. Dlatego w badaniu sektorowym nie było potrzeby oddzielnego 

szacowania równań uwzględniających kanały transferu technologii i równań 

eksponujących znaczenie stabilności kursu walutowego.  

W szacowanym równaniu uwzględniono także specyfikę ujemnych stóp wzrostu, 

których model teoretyczny nie przewiduje. Do modelu, tak jak w badaniu 

makroekonomicznym, wprowadzono zmienną DUMMY, przyjmującą wartość 1 

gdy stopa wzrostu jest ujemna
13

. Wyniki przedstawiono w Tabeli 2. 

                                                                                                                                    

13 Dokładniej, wartość 1 odpowiada wartości indeksu wartości dodanej poniżej 100. Jak wspomniano wcześniej, realne 

zmiany wartości dodanej wyrażono w postaci indeksu, którego wartość w roku poprzednim do badanego wynosiła 100. 
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Tabela 2. Wpływ potencjału badawczo-rozwojowego i 
międzynarodowej dyfuzji technologii na wzrost na poziomie 
sektorowym 
 

Zmienna (1) 

INW 

 

 

BR 

 

 

ZAL FIN1 

 

 

HAN LUKA 

 

 

BIZ LUKA 

 

 

KURS LUKA 

 

 

DUMMY 

-13.7723 

(-.7076) 

 

-117.357 

(-.8134) 

 

.1648 

(.2072) 

 

.6417 E-08 

(1.7179) 

 

.2389 E-03 

(1.082) 

 

.4193 E-04 

(.9602) 

 

-32.8306 

(-8.3994) 

Liczba 

obserwacji 

264 

R-kw 

 

 

.4237 

 

 

 
 

Źródło: Obliczenia własne.  

 

W nawiasach podano wartość statystyk t, obliczonych na podstawie błędów 

standardowych skorygowanych ze względu na heteroskedastyczność metody 

White‟a. Wartość indywidualnych efektów stałych nie została przytoczona. 

Wyniki w Tabeli 2, przede wszystkim niska wartość miary dopasowania i 

statystyczna nieistotność większości zmiennych, wskazują na nieprzystawalność 

zastosowanego modelu teoretycznego i rzeczywistych procesów wzrostu w 

polskim przemyśle przetwórczym w badanym okresie. Oprócz DUMMY istotne 
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są jedynie efekty stałe oraz zmienna HANLUKA. Wynik ten wskazuje wyraźnie 

na niemożność wykorzystywania proponowanego modelu do wyjaśniania 

rocznych stóp wzrostu wartości dodanej w polskim przemyśle przetwórczym. Za 

zmiany wartości dodanej w badanym okresie nie były odpowiedzialne ani 

inwestycje, ani wydatki na B+R, ani bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jako 

kanał zamykania luki technologicznej, ani poziom rozwoju finansowego. 

Podsumowując badania na poziomie sektorowym należy z dużą ostrożnością 

stwierdzić, że istnieją przesłanki do upatrywania w intensywnej wymianie 

handlowej źródła wykorzystania luki technologicznej i transferu zagranicznej 

technologii, co powinno prowadzić do przyspieszenia wzrostu wartości dodanej. 

Proponowany model nie wyjaśnia jednak w zadowalający sposób zmienności 

stóp wzrostu i dlatego stwierdzenia te powinny być przyjmowane z 

zastrzeżeniami. 

 

5. WRAŻLIWOŚĆ WYNIKÓW NA DOBÓR ZMIENNYCH 

NIEZALEŻNYCH 

 

Ze względu na krótkość okresu badania i wykorzystanie danych rocznych, 

zamiast średnich wieloletnich
14

, celowe wydaje się włączenie do szacowanych 

równań zmiennych binarnych dla poszczególnych lat. Należy też zwrócić uwagę 

na niedoskonałość empirycznych miar stopnia rozwoju finansowego. Dlatego 

wskazane jest sprawdzenie, czy użycie innych miar daje rezultaty zbliżone do 

uzyskanych przy wykorzystaniu sumy kredytów dla sektora niefinansowego. 

 

Włączenie efektów czasowych 

 

Wykorzystanie danych rocznych naraża badacza na zarzut mieszania czynników 

wpływających na wzrost gospodarczymi z determinantami wahań 

koniunkturalnych. Te ostatnie mogą wynikać z krótkookresowych wstrząsów 

                                                                                                                                    

14 W badaniach wzrostu gospodarczego równania wzrostu są estymowane na 5 lub 10 letnich średnich wartościach 

zmiennych, co pozwala wyeliminować wpływ krótkookresowych wstrząsów. 
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popytowych lub podażowych o różnych kierunkach oddziaływania na PKB, 

których wpływ przy estymacji na kilkuletnich średnich byłby wyeliminowany. Z 

oczywistych przyczyn nie ma możliwości wykorzystania długich szeregów dla 

Polski i pozostałych badanych krajów. Można jedynie próbować łagodzić 

opisany problem, włączając do zbioru zmiennych wyjaśniających efekty 

czasowe. Wyniki zaprezentowano w Tabeli 3. W kolumnie (1) i (2) 

przedstawiono badanie makroekonomiczne, a w kolumnie (3) sektorowe. 

Wartości oszacowanych współczynników przy efektach czasowych nie zostaną 

przytoczone, omówiona będzie jedynie ich istotność. 
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Tabela 3. Wpływ krajowego potencjału badawczo-rozwojowego i 
międzynarodowej dyfuzji technologii na wzrost na poziomie 
makroekonomicznym i sektorowym z uwzględnieniem efektów 
czasowych 
 
 

Zmienna (1) Badanie 

makroekonomiczne 

(2) Badanie 

makroekonomiczne 

(3) Badanie 

sektorowe 

INW 

 

 

BR 

 

 

FIN1
a 

 

 

HAN LUKA 

 

 

BIZ LUKA 

 

 

KURS LUKA 

 

 

DUMMY 

 

 

.2122 

(4.0085) 

 

5.3137 

(4.5806) 

 

-.0209 

(-1.3664) 

 

-.3475E-02 

(-2.4724) 

 

.0196 

(1.6976) 

 

 

 

 

-7.6018 

(-7.7461) 

 

.2097 

(3.6089) 

 

5.5124 

(4.8605) 

 

-.0209 

(-1.2717) 

 

 

 

 

 

 

 

-.0990 

(-1.0002) 

 

-7.5377 

(-7.4168) 

-20.4981 

(-1.0794) 

 

-158.906 

(-1.0046) 

 

3.6621 

(1.2171) 

 

.7636E-08 

(1.3483) 

 

.2598E-03 

(1.1592) 

 

.4965E-04 

(1.1207) 

 

-32.7438 

(-7.3723) 

Liczba 

obserwacji 

 
Liczba 

istotnych (na 

poziomie 10%) 

efektów 

czasowych 

154 

 

 

 

2 

154 

 

 

 

6 

264 

 

 

 

0 

R-kw 

 

 

.7960 

 

 

.7811 

 

.4424 

 

 
 

 

Źródło: Obliczenia własne.  

a Dla kolumny (3) chodzi o ZALFIN1  

 

W nawiasach podano wartość statystyk t, obliczonych na podstawie błędów 

standardowych skorygowanych ze względu na heteroskedastyczność metody 

White‟a. Wartość indywidualnych efektów stałych i efektów czasowych nie 

została przytoczona. 
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Wprowadzenie efektów czasowych nie ma większego wpływu na wyniki badania 

zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i sektorowym. Nieliczne 

zmienne binarne dla lat są istotne statystycznie, a znaki, wartości i istotność 

oszacowanych współczynników przy pozostałych zmiennych nie uległy zmianie. 

Słabe własności modelu nie wynikają zatem z pominięcia wpływu 

krótkookresowych wstrząsów.  

 

Wrażliwość wyników na dobór miary rozwoju finansowego 

 

Wykorzystana w przedstawionych badaniach miara rozwoju finansowego jest 

preferowana przez większość badaczy. Ekonomiści poszukują jednak innych 

przybliżeń stopnia rozwoju finansowego, które lepiej opisywałyby efektywność 

procesu transformacji oszczędności w inwestycje. W niektórych badaniach 

wykorzystano wartość spółek giełdowych lub obrotów na giełdzie papierów 

wartościowych, choć oczywista niestabilność, często nieracjonalna, cen akcji 

każe wątpić w adekwatność tej miary. W przypadku krajów Europy Środkowej i 

Wschodniej istnieje możliwość wykorzystania niestandardowej miary rozwoju 

finansowego. Chodzi o wskaźniki skonstruowane przez EBRD mierzące stopień 

zawansowania reform w sektorze niebankowym (FIN2) oraz w sektorze 

bankowych instytucji finansowych (FIN3). Wskaźniki te przyjmują wartości z 

przedziału (0,4.5), gdzie 4.5 oznacza zgodność regulacji w obu sektorach ze 

standardami międzynarodowymi oraz poziom usług bankowych i niebankowych 

zbliżony do obserwowanego w krajach wysokorozwiniętych. Wyniki estymacji 

równania wzrostu ze zmiennymi FIN2 oraz FIN3 na poziomie 

makroekonomicznym przedstawiono w Tabeli 4. 

Kolumny (1) i (2) Tabeli 4 przedstawiają wyniki estymacji równania wzrostu na 

poziomie makroekonomicznym z uwzględnieniem obu kanałów transferu 

technologii, a bez zmiennej KURSLUKA. W przeciwieństwie do kredytu dla 

sektora niefinansowego, wskaźniki zaawansowania reform w sektorze 

bankowym oraz niebankowym okazały się istotnymi miarami rozwoju 

finansowego. Jeśli zatem uznać, że przystąpienie do strefy euro będzie oznaczało 

natychmiastowy wzrost wskaźników do wartości maksymalnej, oszacowane 

równania sugerują, że będzie to dodatnio oddziaływać na wzrost. Istotność i 
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znaki przy pozostałych zmiennych nie uległy znaczącej zmianie po 

wprowadzeniu nowych miar rozwoju finansowego. 

W kolumnach (3) i (4) Tabeli 4 zaprezentowano wpływ wprowadzenia nowych 

miar rozwoju finansowego na wyniki oszacowań równań wzrostu na poziomie 

makroekonomicznym ze zmienną KURSLUKA a z pominięciem zmiennych 

BIZLUKA i HANLUKA. Współczynniki przy obu wskaźnikach zaawansowania 

reform ponownie okazały się dodatnie i istotne statystycznie, co może sugerować 

pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. 

Tabela 4. Wpływ krajowego potencjału badawczo-rozwojowego i 
międzynarodowej dyfuzji technologii na wzrost na poziomie 
makroekonomicznym – z uwzględnieniem stopni zaawansowania 
reform sektora bankowych i niebankowych instytucji finansowych 
 

Zmienna (1) (2) (3) (4) 

INW 

 

 

BR 

 

 

FIN2 

 

 

FIN3 

 

 

HAN LUKA 

 

 

BIZ LUKA 

 

 

KURS LUKA 

 

 

DUMMY 

 

 

.1909 

(4.0228) 

 

4.2501 

(4.0142) 

 

.7908 

(1.8240) 

 

 

 

 

-.3579E-02 

(-2.4922) 

 

.0202 

(1.7064) 

 

 

 

 

-8.0036 

(-8.9819) 

 

.1681 

(3.4524) 

 

4.6704 

(4.5275) 

 

 

 

 

1.3930 

(3.0157) 

 

-.3054E-02 

(-2.2273) 

 

.0147 

(1.3447) 

 

 

 

 

-7.8476 

(-9.2019) 

.1916 

(3.7979) 

 

4.2907 

(4.2415) 

 

1.093 

(2.1081) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.0980 

(-1.4196) 

 

-8.0232 

(-8.3233) 

.1591 

(3.0040) 

 

4.9222 

(4.7770) 

 

 

 

 

1.7793 

(3.0632) 

 

 

 

 

 

 

 

-.0587 

(-.7590) 

 

-7.8554 

(-8.6935) 

Liczba 

obserwacji 
 

154 

 

 

154 

 

 

154 

 

154 

 

R-kw 

 

 

.7651 

 

 

.7732 

 

.7469 

 

.7600 

 

 

 

Źródło: Obliczenia własne.  
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W nawiasach podano wartość statystyk t, obliczonych na podstawie błędów 

standardowych skorygowanych ze względu na heteroskedastyczność metody 

White‟a. Wartość indywidualnych efektów stałych nie została przytoczona. 

Wrażliwość wyników na dobór miary rozwoju finansowego była również 

rozpatrywana dla analizy sektorowej. Wyniki estymacji przy wykorzystaniu 

wskaźnika zaawansowania reform w sektorze niebankowym przedstawiono w 

kolumnie (1) Tabeli 5, a w sektorze bankowym – w kolumnie (2). 

Tabela 5. Wpływ krajowego potencjału badawczo-rozwojowego i 
międzynarodowej dyfuzji technologii na wzrost na poziomie 
sektorowy – z uwzględnieniem stopni zaawansowania reform 
sektora bankowych i niebankowych instytucji finansowych 
 

Zmienna (1) Badanie e (2) Badanie 

makroekonomiczne 

INW 

 

 

BR 

 

 

ZALFIN2 

 

 

ZALFIN3 

 

 

HAN LUKA 

 

 

BIZ LUKA 

 

 

KURS LUKA 

 

 

DUMMY 

 

 

-14.2643 

(-.7359) 

 

-125.442 

(-.8627) 

 

-3.7869 

(-.3670) 

 

 

 

 

.6474E-08 

(1.6705) 

 

.2715E-03 

(1.2597) 

 

.3954E-04 

(.9094) 

 

-32.6320 

(-8.2948) 

 

-13.7198 

(-.7035) 

 

-118.144 

(-.8199) 

 

 

 

 

2.7351 

(.1549) 

 

.6442E-08 

(1.7336) 

 

.2415E-03 

(1.0678) 

 

.4150E-04 

(.9463) 

 

-32.8189 

(-8.4843) 

Liczba 

obserwacji 
 

264 

 

 

264 

 

 

R-kw 

 

 

.4239 

 

 

.4237 

 

 
 

Źródło: Obliczenia własne.  
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W nawiasach podano wartość statystyk t, obliczonych na podstawie błędów 

standardowych skorygowanych ze względu na heteroskedastyczność metody 

White‟a. Wartość indywidualnych efektów stałych nie została przytoczona. 

Wyniki przedstawione w Tabeli 5 nie odbiegają od rezultatów estymacji, 

otrzymanych przy użyciu kredytu dla sektora niebankowego jako miary rozwoju 

finansowego. Zmienne ZALFIN2 i ZALFIN3 są nieistotne statystycznie, zmienna 

HANLUKA pozostaje na granicy istotności, a zmienna DUMMY jest istotna 

statystycznie.  

Podsumowując badania stabilności wyników, należy stwierdzić, że są one 

odporne na wprowadzenie efektów czasowych, a w przypadku badania 

sektorowego – także innych miar rozwoju finansowego. Przeprowadzono 

również analizę wrażliwości wyników na skład próby na poziomie 

makroekonomicznym. W tym celu wyłączono z grupy badanych krajów 

Bułgarię, Chorwację i Rumunię, które w okresie objętym badaniem nie były 

członkami UE. Wyniki estymacji nie uległy zmianie i dlatego nie zostały 

przytoczone.  

Na poziomie makroekonomicznym wyniki są wrażliwe na dobór zmiennych 

wyjaśniających. Wprowadzenie wskaźników stopnia zaawansowania reform ma 

wpływ na wyniki badania dotyczącego wpływu rozwoju finansowego na wzrost. 

Oba wskaźniki są bowiem statystycznie istotne i dodatnio skorelowane ze 

wzrostem.  

 

6. WNIOSKI 

 

Projekt porusza kwestie związane z możliwymi konsekwencjami przystąpienia 

do strefy euro w sferze realnej, tj. wzrostu gospodarczego i absorpcji technologii 

z zagranicy. Zachowując ostrożność, podyktowaną krótkością szeregu 

czasowego i wykorzystaniem danych rocznych oraz koniecznością 

wprowadzania zmiennych binarnych w celu uchwycenia specyfiki przypadków 

ujemnych stóp wzrostu, na podstawie przeprowadzonych badań można 

wyciągnąć wnioski, będące głosem w dyskusji o możliwych korzyściach i 

zagrożeniach wynikających z przyjęcia wspólnej waluty w Polsce. Należy 
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podkreślić, że wnioski te są oparte na analizie danych sprzed przystąpienia do 

strefy euro i dotyczą dotychczasowego wpływu wybranych czynników na tempo 

wzrostu gospodarczego. 

Po pierwsze, wydaje się że lepiej rozwinięte rynki finansowe sprzyjają wzrostowi 

na poziomie makroekonomicznym ale pod warunkiem pomiaru rozwoju rynku 

finansowego przy użyciu stopnia zaawansowania reform niebankowego i 

bankowego sektora finansowego. W przypadku stosunku kredytu dla krajowego 

sektora niebankowego do PKB taki wniosek jest nieuzasadniony. 

Skutków wyeliminowania wahań kursu walutowego nie można na podstawie 

przeprowadzonych badań określić jako jednoznacznie pozytywne. Na poziomie 

makroekonomicznym nie stwierdzono, aby duży dystans technologiczny sprzyjał 

wzrostowi gospodarczemu jedynie w warunkach stabilnego kursu walutowego. 

Wydaje się raczej, że większy napływ BIZ oraz, wbrew oczekiwaniom, mniejsza 

otwartość handlowa w krótkim okresie, który był badany, przyspieszały wzrost 

gospodarczy w warunkach istniejącej luki technologicznej.  

Badania dla polskiego przemysłu przetwórczego sugerują, że zaproponowane 

determinanty wzrostu gospodarczego – transfer technologii zagranicznej 

proporcjonalny do luki oraz krajowy potencjał badawczo-rozwojowy w nikłym 

stopniu wyjaśniają wzrost wartości dodanej w sektorach. Przeprowadzone 

badania nie potwierdziły także istotnej roli rozwoju finansowego, wskazując na 

specyfikę procesu wzrostu gospodarczego w polskim przemyśle przetwórczym. 

Mając świadomość nikłego stopnia dopasowania modelu, można domniemywać 

na podstawie przeprowadzonego badania sektorowego, że duże rozmiary luki 

technologicznej przy otwarciu na wymianę towarową z zagranicą pobudzały 

wzrost w sektorach polskiego przemysłu przetwórczego. 
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DODATEK 

 

Tabela A.1 Współczynniki korelacji zmiennych niezależnych 
wykorzystanych w badaniu makroekonomicznym 
 

 WZRO

ST 

INW BR FIN1 FIN2 FIN3 HAN L

UKA 

BIZ LU

KA 

KURS

LUKA 

DUMM

Y 

WZROST 

INW 

BR 

FIN1 

FIN2 

FIN3 

HAN LUKA 

BIZ LUKA 

KURS LUKA 

DUMMY 

1 

0.4823 

0.0076 

0.0711 

0.4336 

0.5136 

-0.1817 

0.0484 

-0.116 

-0.7697 

 

1 

0.1586 

0.4214 

0.4489 

0.5558 

-0.214 

-0.0462 

-0.296 

-0.359 

 

 

1 

0.5184  

0.1624 

0.1309 

-0.2696 

-0.3907 

-0.3308 

-0.06 

 

 

 

1 

0.2725 

0.2911 

-0.2521 

-0.1879 

-0.4323 

-0.0444 

 

 

 

 

1 

0.7717 

-0.4159 

-0.0672 

-0.3195 

-0.3989 

 

 

 

 

 

1 

-0.4489 

0.0061 

-0.4748 

-0.4120 

 

 

 

 

 

 

1 

0.5111 

0.8040 

0.0898 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0.4713 

-0.0119 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0.0694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

Tabela A.2 Współczynniki korelacji zmiennych niezależnych 
wykorzystanych w badaniu sektorowym dla Polski 
 
 WZRO

ST 

INW BR ZAL FI

N1 

ZAL FI

N2 

ZAL FI

N3 

HAN L

UKA 

BIZ LU

KA 

KURS

LUKA 

DUMM

Y 

WZROST 

INW 

BR 

ZAL FIN1 

ZAL FIN2 

ZAL FIN3 

HAN LUKA 

BIZ LUKA 

KURS LUKA 

DUMMY 

1 

-0.0208 

0.0124 

0.1032 

0.0845 

0.0972 

0.0636 

0.2792 

0.1244 

-0.5268 

 

1 

0.1334 

0.1501 

0.1562 

0.1734 

-0.0409 

0.2684 

0.3705 

0.0659 

 

 

1 

0.1617 

0.2151 

0.2222 

0.1085 

0.1447 

0.0332 

0.0554 

 

 

 

1 

0.9418 

0.9285 

-0.0317 

0.4130 

0.0462 

-0.0524 

 

 

 

 

1 

0.9802 

-0.0715 

0.3619 

0.0362 

-0.0691 

 

 

 

 

 

1 

-0.0642 

0.3579 

0.0406 

-0.0872 

 

 

 

 

 

 

1 

0.0316 

0.0131 

-0.0322 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0.3320 

0.0056 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0.0486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ANALIZA SKUTKÓW HANDLOWYCH 
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UOGÓLNIONEGO MODELU 
GRAWITACYJNEGO1  

 

ANDRZEJ CIEŚLIK 
JAN J. MICHAŁEK 
JERZY MYCIELSKI  

 

STRESZCZENIE 

 

W opracowaniu analizowane są skutki handlowe przystąpienia Polski do strefy 

euro przy użyciu uogólnionego modelu grawitacji. Wyniki wcześniejszych badań 

opartych na modelach grawitacji nie dają jednoznacznych predykcji dla Polski 

dotyczących zmian handlu będących skutkiem przyjęcia wspólnej waluty. 

Zastosowana przez nas metoda ma charakter dwustopniowy. W ramach 

pierwszego stopnia szacujemy przy użyciu modelu grawitacji skutki ex post 

wprowadzenia euro w krajach, które przyjęły wspólną walutę. W ramach 

drugiego stopnia dokonujemy prognozy ex ante dla Polski na podstawie 

uzyskanych oszacowań parametrów ze stopnia pierwszego. Do estymacji 

parametrów modelu wykorzystano dane panelowe z lat 1993-2006 dla ponad 100 

krajów. Prognoza zmiany wielkości obrotów handlowych dla Polski składa się z 

dwóch elementów. Po pierwsze szacujemy skutek stabilizacji kursów wobec 

euro, korzystając z danych dla grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

(EŚW), które powiązały swoje kursy z euro. Drugi element szacunku 

otrzymujemy badając wpływ przystępowania do strefy euro. Składa się na niego 

efekt eliminacji wahań kursowych oraz wpływ zmian instytucjonalnych 

                                                                                                                                    

1 Uniwersytet Warszawski 
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związanych z przystąpieniem do strefy euro. Uzyskane wyniki sugerują, że 

bezpośrednio po wstąpieniu do strefy euro eksport Polski wzrośnie o około 12%, 

ale efekt ten będzie stopniowo zanikał w czasie.   

 

1. WSTĘP: CEL BADANIA 

 

Jednym z czynników przyczyniających się do zmniejszenia kosztów transakcji 

handlowych jest eliminacja ryzyka kursowego, która ma znacznie dla gospodarek 

otwartych, szczególnie takich w których nie są rozwinięte terminowe rynki 

walutowe. Redukcja tych kosztów może mieć szczególne znaczenie dla krajów, 

w których występuje silna koncentracja obrotów handlowych z jednym krajem 

lub też niewielką grupą krajów, mających wspólną walutę. W przypadku Polski 

1/3 całości obrotów handlu zagranicznego przypada na Niemcy, a na kraje strefy 

euro ponad 50% całości wymiany.  

Celem tego projektu jest analiza wpływu przystąpienia Polski do strefy euro 

(EMU: Economic and  Monetarny Union) na wielkość strumieni handlowych 

Polski. Analiza ta pozwoli określić czy i w jakim stopniu przyjęcie wspólnej 

waluty może wpłynąć na wielkość polskiego handlu. Wyższe obroty handlowe, 

w myśl neoklasycznej i nowej teorii handlu, związanej ze wzrostem 

międzynarodowej specjalizacji w produkcji, są czynnikiem zwiększającym 

poziom krajowego dobrobytu.  

Wobec istniejących w literaturze przedmiotu licznych kontrowersji dotyczących 

oceny członkostwa w unii monetarnej, a w szczególności przystąpienia Polski do 

strefy euro, konieczne jest przeprowadzenie nowego badania dla naszego kraju. 

W odróżnieniu od dotychczasowych analiz proponowane badanie będzie 

uwzględniało specyfikę Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

(EŚW) które, w porównaniu do obecnych członków strefy euro, są krajami mniej 

rozwiniętymi o niższych poziomach dochodów, a także mającymi odmienną 

strukturę towarową handlu zagranicznego (w szczególności, w krajach tych 

znacznie mniejsze znaczenie odgrywa wymiana wewnątrzgałęziowa, pomimo jej 

wzrostu w ostatnim okresie.) Kraje EŚW, od początku transformacji, dokonały 

znaczącej liberalizacji swej wielostronnej polityki handlowej, w ramach 
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GATT/WTO oraz regionalnych  porozumień handlowych takich jak CEFTA, 

EFTA, BAFTA a przede wszystkim Układu Europejskiego. Posunięcia te, obok 

wprowadzenia wymienialności walutowej, miały duży wpływ na rozwój handlu 

tych krajów i dlatego będą one również przedmiotem tej analizy.  

Raport składa się z pięciu części i podsumowania. W części 2 przedstawiamy 

przegląd dotychczasowych badań poświęconych szacowaniu skutków 

wprowadzenia euro, ze szczególnym uwzględnieniem badań poświeconych 

Polsce. W części 3 omawiamy zastosowaną przez nas metodę badawczą. W 

części 4 przedstawiamy szacunki wpływu euro na handel w krajach, które 

przyjęły euro. W części 5 przestawiamy prognozę przyjęcia euro przez Polskę na 

sześć lat. Wnioski końcowe zawarte zostały w podsumowaniu.  

 

2. PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ 

 

Pierwszymi, powszechnie cytowanymi  próbami oszacowania wpływu unii 

monetarnej na handel krajów członkowskich były prace Rose‟a (2000) i Rose‟a 

(2001). Wyniki tych badań były zaskakujące i wskazywały, że udział w unii 

monetarnej może nawet zwiększyć trzykrotnie handel krajów członkowskich. 

Publikacje Rose‟a wywołały bardzo wiele krytycznych komentarzy, w których 

liczni autorzy wskazywali na różne przyczyny tak silnego przeszacowania 

efektów handlowych. Wskazywano między innymi na nieodpowiedni dobór  

państw (wiele krajów małych i słabo rozwiniętych) oraz problem 

endogeniczności unii monetarnej (związanej np. z przeszłością kolonialną).  

Od tego czasu powstało kilka prac analizujących potencjalne skutki handlowe 

uczestnictwa w unii monetarnej dla krajów większych i bardziej rozwiniętych. 

Prawdopodobnie najbardziej znane są opracowania Barra, Breedona i Miles‟a 

(2003), którzy próbując rozwiązać problem endogeniczności za pomocą 

zmiennych instrumentalnych szacowali skutki unii dla krajów UE oraz EFTA. 

Podobne badanie wykonali również Micco, Stein i Ordonez (2003) dla krajów 

rozwiniętych z wyróżnieniem państw OECD. W tych analizach, oszacowane 

efekty handlowe były znacznie mniejsze, a w drugim opracowaniu wynosiły 

zaledwie 6%. Interesujące jest również badanie Flama i Nordstroma (2002), w 
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którym szacowano efekty istnienia unii monetarnej oddzielnie w poszczególnych 

grupach towarowych. Okazało się, że najsilniejsze efekty integracji walutowej 

wystąpiły w obrębie artykułów przemysłowych przetworzonych, oraz maszyn i 

sprzętu transportowego (grupy 6-8 klasyfikacji SITC). Kompleksowy i dogłębny 

przegląd badań tego typu, łącznie z oryginalną analizą Rose‟a,  został 

przedstawiony przez Baldwina (2006).  

Potencjał handlowy krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy użyciu modelu 

grawitacyjnego był już kilkakrotnie badany (np. Fidrmuc, Huber, Michałek 

(2001)). W literaturze przedmiotu pojawiły się również już pierwsze badania 

dotyczące potencjalnych skutków handlowych przystępowania do strefy euro dla 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  

Pierwsze takie opracowanie zostało wykonane przez Maliszewską (2004). 

Autorka analizowała tylko bilateralne strumienie handlu pomiędzy krajami UE i 

EŚW w latach 1992-2002 (857 obserwacji). Badano tu istniejące i potencjalne 

strumienie handlu krajów EŚW z istnieniem i bez istnienia EMU. W badaniu 

tym, wykonanym najprostszą metoda OLS
2
,  szacunek parametru przy zmiennej 

EMU był dodatni (0.23), oraz ujemny dla UE, traktowanej jako ugrupowanie 

integracyjne. Wynika z tego, że w wyniku samego przyjęcia euro handel 

wzrośnie średnio o 23%. Autorka wykorzystała oszacowane parametry dla 

ukazania różnicy między rzeczywistym a potencjalnym handlem poszczególnych 

krajów. Wyniki uzyskanych szacunków, traktowane jako skutki przystąpienia do 

EMU, pokazano w poniższej Tablicy.  

                                                                                                                                    

2 Metoda ta nie jest odpowiednia do analizy danych panelowych tego typu.  
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Tab. 1. Szacunki zmiany handlu z uwzględnieniem EMU 
 

 Handel 

w 2002 

Handel z 

UE 

Handel z 

EMU 

Handel z 

krajami 

UE 

Handel z 

krajami 

EMU 

 Miliony dolarów USA (zmiana w 

procentach) 

Czechy 26771 18724 23321 -40.7 -26.6 

Estonia 3067 3145 3979 -13.2 9.9 

Węgry 23717 11494 14545 -58.9 -48.0 

Łotwa 2138 3394 4294 34.4 70.1 

Litwa 3176 4460 5644 19.0 50.0 

Polska 30941 50470 63866 38,3 74.9 

Słowacja 8713 7454 9436 -27.5 -8.3 

Słowenia 7311 14777 18699 71.2 116.7 

 
 

Źródło: Maliszewska (2004), str. 13. 

 

Szacunek  zmiany handlu pod wpływem przystąpienia do EMU (jak pisze 

autorka) wykonano przyjmując, że kraje EŚW, osiągną podobny poziom 

otwarcia handlowego jak dotychczasowi członkowie EMU. W efekcie 

spowodowałoby to znaczący przyrost  handlu 

 oraz spadek handlu krajów względnie bardziej 

otwartych, takich jak  Estonia, Czechy i Słowacja. 

Nowsza i bardziej rozbudowana analiza została przeprowadzona przez Belke i 

Spies (2007). Ich wyniki są jednak odmienne od uzyskanych przez Maliszewską 

(2004). Autorzy w swej analizie uwzględnili wszystkie kraje OECD i Europy 

Środkowo-Wschodniej w latach 1992-2004 (5262 obserwacji). Estymację 

przeprowadzono przy pomocy bardziej wyrafinowanych metod 

ekonometrycznych (specyfikacja Hausmana-Taylora: H-T), z uwzględnieniem 

endogeniczności zmiennych opisujących EMU i innych ugrupowań 

integracyjnych. Również w tym przypadku oszacowany parametr przy zmiennej 

EMU okazał się statystycznie istotny i dodatni.  
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Tab. 2. Szacunki zmian eksportu krajów EŚW do krajów Stefy Euro 
 

Kraj Szacunki w oparciu o 

pełną próbę krajów 

Szacunki w oparciu 

o próbę bez krajów 

EŚW 

w % w 1000 

dol. 

w % w 1000 

dol. 

Czechy 1.34 383588 10.91 1369444 

Estonia 18.54 299772 20.16 754332 

Węgry 17.75 2140202 40.75 2046566 

Łotwa -21.59 -600630 -19.93 -

1293611 

Litwa -15.26 -567905 -8.78 -654264 

Polska -34.24 -

13739286 

-19.00 -

8129648 

Słowacja -4.39 -309540 11.21 452655 

Słowenia 52.12 4230501 66.51 8336747 

 
 

Źródło: Belke i Spies (2007) str. 23.  

 

Oszacowane przez autorów zmiany wielkości eksportu krajów EŚW pokazano w 

Tab.2. Tabela ta prezentuje różnice między  faktycznymi wielkościami eksportu, 

a oszacowanymi na podstawie modelu wielkościami w hipotetycznym przypadku 

nieistnienia strefy euro. Zgodnie z tym szacunkiem nastąpi spadek eksportu 

krajów względnie zamkniętych, (takich jak Polska, Litwa czy Łotwa) oraz wzrost 

handlu krajów względnie otwartych na handel (Estonia, Czechy, Słowacja). W 

przypadku Polski, szacowany spadek handlu jest znaczący i wynosi od 34.2 do 

19.0%, w zależności od składu analizowanej próby krajów. Tak naprawdę 

autorzy oszacowali wpływ istnienia strefy euro na strumienie eksportu 

poszczególnych krajów EŚW, czyli nie należących do EMU. Szacunek ten więc 

nie jest (nieco wbrew tytułowi) tak naprawdę prognozą skutków przystępowania 

do EMU poszczególnych krajów EŚW. 

Te krańcowo odmienne wyniki nie są jednak zbyt zaskakujące. Maliszewska 

(2004) próbowała odpowiedzieć na pytanie o ile zmieni się handel, jeśli kraje 

EŚW osiągną taki sam poziom otwarcia jak „starzy” członkowie Unii (a więc 

przyrost handlu krajów mniej otwartych). Natomiast Belke i Spies (2007) 
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oszacowali o ile wzrósłby handel poszczególnych krajów wskutek powstania (a 

nie przystąpienia do) EMU (a więc głównie wzrost eksportu krajów bardziej 

otwartych na handel).  

 Zestawienie tych dwóch szacunków, opartych o modele grawitacyjne, 

ukazuje alternatywne podejścia badawcze i wyraźnie odmienne wyniki badań 

empirycznych, dotyczących skutków przystępowania krajów EŚW do  strefy 

euro. Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku badania Maliszewskiej (2004) 

mieliśmy do czynienia raczej z oszacowaniem potencjalnego handlu niż 

prognozą zmian pod wpływem przystąpienia do EMU. Z tego względu istnieje 

potrzeba przeprowadzenia dalszych bardziej dogłębnych badań, które pozwoliłby 

na rozstrzygnięcie kontrowersji istniejących w literaturze przedmiotu. 

 

3. METODA BADAWCZA 

 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań, zastosowana przez nas metoda 

badawcza ma charakter dwustopniowy. W ramach pierwszego stopnia szacujemy 

przy użyciu modelu grawitacji skutki ex post wprowadzenia euro w krajach, 

które przyjęły wspólną walutę. W ramach drugiego stopnia dokonujemy 

prognozy ex ante dla Polski na podstawie uzyskanych oszacowań parametrów ze 

stopnia pierwszego. 

Natomiast w odróżnieniu od poprzednich badań dostępnych w literaturze 

przedmiotu, nasza analiza zostanie przeprowadzona przy użyciu uogólnionego 

modelu grawitacyjnego, wyprowadzonego bezpośrednio z teoretycznych modeli 

handlu zagranicznego, które zakładają niepełną specjalizację w produkcji. Tego 

typu modele są bardziej odpowiednie dla naszego kraju niż modele zakładające 

pełną specjalizację w produkcji, ponieważ Polska pozostaje krajem mniej 

rozwiniętym, w którym nadal duże znaczenie odgrywa specjalizacja 

międzygałęziowa, pomimo szybkiego wzrostu wymiany wewnątrzgałęziowej. 

Dlatego też w analizie zostaną uwzględnione zmienne obrazujące względne 

wyposażenie krajów w czynniki produkcji (przybliżenie dla względnych 

zasobów kapitału oraz ziemi).  
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W modelu grawitacyjnym wielkość obrotów handlowych (eksportu i importu) 

jest proporcjonalna od masy ekonomicznej (PKB) krajów prowadzących 

wymianę, odwrotnie proporcjonalna do odległości oraz zależy także od innych 

zmiennych mających wpływ na kształtowanie strumieni handlowych. Jednym z 

czynników, przyczyniających się do zmniejszenia kosztów transakcji 

handlowych może być eliminacja ryzyka kursowego, związana z przystąpieniem 

do unii monetarnej. Badania te powinny uwzględnić również elementy 

preferencyjnej polityki handlowej (takie jak strefa wolnego handlu czy unia 

celna), przyczyniające się do intensyfikacji obrotów krajów należących do tego 

samego ugrupowania integracyjnego. Należy także uwzględnić zmienne 

odzwierciedlające procesy wielostronnej liberalizacji handlowej w ramach 

systemu GATT/WTO oraz OECD. 

 

Szacowane przez nas równanie grawitacyjne w formie logarytmicznej,  

wykorzystywane do analizy zmian handlowych, ma następującą postać: 

 

ijijijijijij

ijijijjijijiij

ZsdExchangeCPEMUERMEMU

EUBorderDistllyyYYT

'

13121110

9876543210

_2

ln
 

 

gdzie: 

ijT : wartość handlu (eksportu lub handlu ogółem) między krajem i a j; 

iY : PKB w kraju i;   

iy : PKB w kraju i per capita 

il : zasób ziemi uprawnej per capita 

ijDist : odległość między krajami i a j; 

ijBorder : zmienna binarna opisująca czy istnieje wspólna granica między krajem 

i oraz j;  

EU: zmienna binarna odzwierciedlająca członkostwo obu krajów w Unii 

Europejskiej; 
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EMU: zmienna binarna odzwierciedlająca członkostwo obu krajów w unii 

monetarnej; 

ERM2: udział kraju w ERM 2; 

CPEMU (Central_pegged_to_EMU): zmienna obrazująca decyzję o stabilizacji 

kursu waluty danego kraju EŚW (i)  w stosunku do kraju ze strefy Euro (j);  

Exchange_sdij: zmienna obrazująca bilateralną zmienność (volatility) kursowa 

między walutą kraju i oraz j; 

Zij: wektor innych zmiennych, mających wpływ na poziom handlu bilateralnego 

między krajem i oraz j (udział w WTO, OECD, w strefach wolnego handlu i 

uniach celnych, wspólnota językowa czy historyczna, położenie geograficzne: 

dostęp do morza); 

ij : zmienna opisująca losowe zmiany  w handlu bilateralnym, nieujęte w 

modelu. 

 

W naszej analizie badaliśmy bilateralne strumienie handlu krajów OECD i 

państw Europy Środkowo-Wschodniej, tzw.„sprawozdawcy” (reporters) z 

pozostałymi krajami świata określanymi jako „partnerzy” (partners), z 

wykluczeniem państw najmniejszych. Badanie zostało przeprowadzono dla lat 

1993-2006 i w efekcie analizowaliśmy około 80 tys. obserwacji w pełnej próbie 

(patrz Załącznik 2). Zmienne makroekonomiczne pochodzą głownie z bazy 

danych Banku Światowego, a kursowe z bazy IFS. Pełen wykaz zmiennych 

użytych w modelu, wraz z źródłami  pochodzenia danych, jest następujący:  

 

 Eksport (handel łączny): dane wyrażone w bieżących dolarach dla wartości 

całego eksportu i handlu (gross exports, gross trade). Dane pochodzą z bazy 

WITS (World Integrated Trade Solution), agregowanej wspólnie przez Bank 

Światowy, WTO oraz UNCTAD; 

 Volatility: zmienna obrazująca zmienność bilateralnych kursów walutowych 

w kraju importera i eksportera. Dane pochodziły z bazy danych International 

Financial Statistics (IFS), a kursy  były podawane w stosunku do SDR 

poszczególnych krajów na koniec miesiąca. Na tej podstawie wyznaczano 

kursy bilateralne a i ich zmienność mierzono odchyleniem standardowym 
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pierwszych różnic logarytmów (zgodnie z literaturą). Uzyskana wielkość jest 

bezwymiarowa i równa zeru jeśli kurs się nie zmienia; 

 GDP: dane obrazujące poziom PKB w danym kraju, mierzony w bieżących 

dolarach. Dane pochodzą  z bazy WDI (World Development Indicators 

2007); 

 GDP per capita: dane obrazujące poziom PKB per capita, mierzony w 

bieżących dolarach. Zmienna ta ma obrazować względne wyposażenie 

krajów w ten czynnik produkcji, co ma wpływ na strukturę handlu w ujęcie 

teorii neoklasycznej. Dane te stanowią przybliżenie wyposażenia krajów w 

zasoby kapitału. Niestety dane obrazujące zasoby, kapitału ludzkiego i 

kapitału fizycznego są bardzo niekompletne i nie mogą być wykorzystane w 

badaniu. Dane te pochodzą  z bazy WDI (World Development Indicators 

2007); 

 Arable land: ziemia uprawna per capita. Dane pochodzą  z bazy WDI (World 

Development Indicators 2007). Podobnie jak powyżej mają one 

odzwierciedlać wpływ tego czynnika na strukturę handlu; 

 Distij: Odległość między dwoma krajami mierzona według formuły great 

circle formula. Jest to formuła, która wykorzystuje długości i szerokości 

geograficzne najważniejszych miast pod względem liczby ludności. W 

równaniu grawitacyjnym odległość odzwierciedla koszty handlowe i jest 

czynnikiem silnie ograniczającym handel bilateralny. Dane pochodzą z bazy 

CEPII  (Centre d’Etudes Prosepctives et d’Informations Internationales). 

 

Oraz wykaz zmiennych zero-jedynkowych użytych (zmienne te przyjmują 

wartość jeden gdy oba kraje należą do danego ugrupowania): 

 

 ijCONTIG  zmienna mówiąca o wspólnej granicy między partnerami 

handlowymi; 

 Col45: zmienna przyjmująca wartość jeden gdy oba kraje stanowiły jeden 

organizm; tzn. były połączone więzami kolonialnymi w 1945 roku; 

 OECD: zmienna przybiera wartość 1 gdy oba kraje należą do OECD. 

Odzwierciedla członkostwo w OECD w latach ich faktycznego uczestnictwa 
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(łącznie z Polską, Turcją czy Meksykiem). Kraje Europy EŚW 

przystępowały do do OECD w połowie lat 90. Zmienna ta jest przybliżeniem 

dla opisania krajów rozwiniętych i odzwierciedla liberalizację (główne 

finansową) dokonującą się wewnątrz OECD; 

 Non-OECD: zmienna obrazująca kraje rozwijające się;  

 GATT/WTO: zmienna obrazująca kraje, które należały do GATT, a od 1994 

roku do WTO (Światowej Organizacji Handlu). Przybiera wartość 1 gdy oba 

kraje należą do GATT/WTO. Kraje należące do systemu GATT/WTO, w 

toku kolejnych rund negocjacji wielostronnych, liberalizowały handel 

wzajemny, co powinno sprzyjać jego intensyfikacji. Liberalizacja ta tylko w 

niewielkim stopniu dokonywała się w krajach rozwijających się, będących 

członkami GATT/WTO, a jej wpływ na handel w tych krajach był nieistotny, 

jak pokazują inne badania. Polska, Czechosłowacja, Węgry i Rumunia były 

już wcześniej członkami GATT, a inne kraje z Europy Środkowo-

Wschodniej przystępowały do WTO od połowy lat 90. XX wieku;  

 CEFTA (Central Free Trade Area): zmienna obejmująca kraje CEFTA, 

według stanu rzeczywistego uczestnictwa;  

 BAFTA (Baltic Free Trade Area): zmienna obejmująca kraje BAFTA, 

(Estonia, Litwa, Łotwa), według stanu rzeczywistego uczestnictwa. Kraje 

BAFTA, stopniowo tworzyły pełną strefę wolnego handlu. Kraje te w 2004 

roku przystąpiły do UE;  

 Europe Agreements: zmienna przybierająca wartość jeden gdy jeden kraj 

należy do EŚW i podpisał EA a drugi jest członkiem UE (lub odwrotnie); 

 MENA & extra European FTA: zmienna obrazująca układy o liberalizacji 

wzajemnego handlu (aż do utworzenia strefa wolnego handlu) zawierane 

przez Unię Europejską na początku XXI z krajami basenu Morza 

Śródziemnego w ramach Procesu barcelońskiego oraz innymi krajami poza 

Europejskimi (Chile, Meksyk, Afryka Południowa);  

 NAFTA: zmienna obrazująca układy o utworzeniu strefy wolnego handlu 

pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem;  

 CER: zmienna obrazująca układy o preferencjach handlowych pomiędzy 

Australią i Nową Zelandią; 



IV ANALIZA SKUTKÓW HANDLOWYCH PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO EUROPEJSKIEJ UNII 

MONETARNEJ PRZY UŻYCIU UOGÓLNIONEGO MODELU GRAWITACYJNEGO 

 329 

 G3: zmienna obrazująca układy o preferencjach handlowych pomiędzy 

Kolumbią, Meksykiem oraz Wenezuelą;  

 Central_ to_EMU: zmienna przyjmująca wartość jeden gdy kraje EŚW 

związały swe kursy walutowe z EURO. Zbiór obejmuje również kraje 

półwyspu Bałkańskiego;  

 Extra Europe pegged to EMU: zmienna obejmująca kraje pozaeuropejskie, 

które związały swe kursy walutowe z EURO (głównie afrykańskie byłe 

kolonie Europy: np. Benin, Kamerun, Burkina Faso, Kongo. itp.);  

 ERM 2: zmienna obrazująca stan uczestnictwa krajów UE w Exchange Rate 

Mechanism 2. Np. w w 2006 roku obejmowała  ona następujące kraje: Cypr, 

Danię, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Słowację i Słowenię;   

 EMU: zmienna przyjmująca wartość jeden gdy oba kraje są członkami EMU 

w danym roku; Obrazująca stan uczestnictwa krajów UE w Europejskiej Unii 

Monetarnej;  

 Rep_emu0: zamienna przyjmująca wartość jeden gdy kraj sprawozdawca jest 

członkiem EMU a drugi kraje nie; 

 Par_emu0: zamienna przyjmująca wartość jeden gdy kraj partner jest 

członkiem EMU a drugi kraje nie; 

 Rep_erm20: zmiana przybierająca wartość jeden gdy kraj sprawozdawca 

należy do ERM 2 a drugi kraj nie. Zmienna obrazująca stan uczestnictwa 

krajów UE w Exchange Rate Mechanism 2. Obejmowała ona w 2006 roku 

następujące kraje: Cypr, Danię, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Słowację i 

Słowenię;  

 Part_erm20: zmiana przybierająca wartość jeden gdy kraj partner należy do 

ERM 2, a drugi kraj nie; 

 EMU_cummulated: zmienna zdefiniowana jako minimum z liczby lat 

uczestnictwa w EMU dla dwóch krajów członkowskich unii monetarnej. Ma 

ona odzwierciedlać skutki funkcjonowania EMU w perspektywie kilku lat 

(nie jest to zmienna binarna). Dla uproszczenia założono liniową postać 

skumulowanego wpływu członkostwa w EMU. Uproszczona forma 

zależności została dobrana ze względu na niewielką liczbę lat 

funkcjonowania EMU;  
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 Rep_emu0_cummulated: zmienna zdefiniowana jako liczba lat uczestnictwa 

w EMU sprawozdawcy gdy kraj  należy do EMU, a partner nie jest 

członkiem EMU; 

 Part_emu0_cummulated: zmienna zdefiniowana jako liczba lat uczestnictwa 

w EMU partnera gdy partner należy do EMU a sprawozdawca nie jest 

członkiem EMU; 

 Partner post_communist:  zmienna binarna, która przyjmuje wartość jeden 

gdy kraj należał do bloku krajów pod wpływem Związku Radzieckiego 

(odmienna historia regionu krajów, obejmująca kraje EŚW nie będące 

„sprawozdawcami”).  

 

Estymację modelu przeprowadzono metodą panelową dla efektów zmiennych 

(RE), stałych (FE) i algorytmem Hausmana-Taylora (H-T). Szacowany jest przez 

nas liniowy model efektów nieobserwowalnych: itiitit u+c+βx=y . W tym 

przypadku efekt indywidualny ci jest często skorelowany ze zmiennymi 

objaśniającymi zawartymi w xit . Łączny błąd losowy definiujemy: itiit u+c=v . 

W przypadku, gdy efekt indywidualny ci jest skorelowany ze zmiennymi 

objaśniającymi wystąpi problem równoczesności z racji na korelację między xit  i 

itv . Standardowym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie 

przekształcenia FE (efektów stałych) lub FD (pierwszych różnic). 

Przekształcenia te eliminują jednak z modelu zmienne stałe w czasie. Istnieje 

jednak rozwiązanie pośrednie – dzielimy zmienne objaśniające na te 

nieskorelowane z ci i te skorelowane z ci.  Estymator H-T umożliwia  uzyskanie 

oszacowań dla wszystkich parametrów takiego modelu. 

Przynależność do systemu walutowego może mieć związek z 

nieobserwowalnymi czynnikami wpływającymi na wielkość handlu. Przy 

szacowaniu modeli zakładaliśmy więc, że zerojedynkowe zmienne objaśniające 

związane z przynależnością do ugrupowań walutowych są endogeniczne. 

Dlatego, po analizie wyników zdecydowaliśmy się na wykorzystanie metody H-

T, jako najbardziej wiarygodnej, ze względu na możliwość występowania 

potencjalnego problemu endogeniczności kluczowych zmiennych 

objaśniających, związanych z członkostwem w unii monetarnej, ERM2 czy 
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różnymi formami przywiązania kursów walut narodowych do euro, 

występującymi w przypadku niektórych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  

Uzyskane wartości parametrów w ramach powyższej regresji służą do dokonania 

prognozy dla Polski, dotyczącej potencjalnych skutków handlowych przyjęcia 

euro. Prognoza zmiany wielkości obrotów handlowych dla Polski składa się z 

dwóch elementów. Po pierwsze szacujemy skutek stabilizacji kursów wobec 

euro, korzystając z danych dla grupy krajów EŚW, które powiązały swoje kursy 

z euro. Drugi element szacunku otrzymujemy badając wpływ przystępowania do 

strefy euro. Składa się na niego efekt eliminacji wahań kursowych oraz wpływ 

zmian instytucjonalnych związanych z przystąpieniem do strefy euro. Przy 

formułowaniu prognozy zmiany efektu instytucjonalnego wykorzystujemy model 

trendu liniowego. Pozwala to na rozróżnienie efektu samego przystąpienia do 

strefy euro od skumulowanych efektów pojawiających się w średnim okresie 

czasu (sześciu lat).    

 

4. WYNIKI ESTYMACJI  

 

Estymacje  przeprowadziliśmy na pełnej próbie dla wartości eksportu (ponad 82 

tys. obserwacji) oraz wartości handlu ogółem (sumy eksportu i importu; ponad 

76 tys. obserwacji). Uzyskane wyniki dla eksportu przedstawiliśmy w Tab.3. 

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono najważniejsze zmienne z punktu widzenia 

tego badania, związane z funkcjonowaniem strefy euro. Uwzględniono tu 

również zmienne odpowiadające za zróżnicowane efekty czasowe. Zmienne 

grawitacyjne wyprowadzone z teorii handlu (tzn. PKB, PKB per capita, 

odległość, wspólna granica) prawie zawsze są statystycznie istotne i posiadają 

zgodne z teorią znaki.  

Zmienne dotyczące wielostronnej polityki handlowej i finansowej są również 

istotne i wskazują na duży wpływ liberalizacji handlu w ramach GATT/WTO i 

OECD na eksport wzajemny krajów należących do tych organizacji.  

Równie duży jest wpływ europejskich preferencyjnych porozumień handlowych. 

Natomiast zmienne dotyczące skutków funkcjonowania pozaeuropejskich 
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ugrupowań integracyjnych  (CER, NAFTA, G3 oraz MENA) okazały się 

statystycznie nieistotne w naszym badaniu.  

Wśród ugrupowań europejskich statystycznie istotny i dodatni jest wpływ 

porozumienia CEFTA na całość handlu krajów członkowskich. Kraje te 

stopniowo tworzyły strefę wolnego handlu z wyłączeniem artykułów rolnych, co 

przyczyniło się do intensyfikacji wzajemnego eksportu. Kraje CEFTA zawierały 

najczęściej także Układy Europejskiej, a potem przystępowały do UE. Natomiast 

ugrupowanie BAFTA nie miało istotnego wpływu na wielkość wzajemnej 

wymiany krajów członkowskich.  

Z kolei Układy Europejskie podpisywane przez kraje Europy Środkowo-

Wschodniej z UE zawierały postanowienia dotyczące tworzenia stref wolnego 

handlu, z wyłączeniem artykułów rolnych i miały też znaczący wpływ na 

zwiększenie eksportu. Obok państw CEFTA układy obejmowały kraje, które już 

przystąpiły do UE oraz Chorwację i Macedonię. Układy te przyczyniły się do 

znacznego zwiększenia eksportu krajów EŚW. Wreszcie, samo przystąpienie do 

Unii Europejskiej (zmienna EU) również przyczyniło się do znacznego 

zdynamizowania eksportu krajów EŚW.  

Należy też zauważyć, że funkcjonowanie Unii Europejskiej generowało 

dodatkowy popyt na import z krajów trzecich oraz eksport do tychże krajów (o 

czym świadczą dodatnie i statystycznie istotne parametry przy zmiennych 

rep_eu0 i part_eu0). Oprócz tego można zauważyć, że kraje Europy Środkowo-

Wschodniej eksportują poniżej swoich potencjalnych możliwości, o czym 

świadczy ujemny parametr przy zmiennej rep_central_europe.   

Wśród zmiennych o charakterze monetarnym istotna okazała się Central_ 

to_EMU - odzwierciedlająca decyzje krajów EŚW o powiązaniu kursu swej 

waluty z euro. Decyzję taką podjęły niektóre kraje EŚW, które związały swe 

kursy walutowe z euro tzn. Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, oraz 

Słowenia. Wartość zmiennej okazała się statystycznie istotna z dodatnim 

znakiem (wysoka wartość oszacowanego parametru: 27% dla eksportu). Można 

to interpretować w ten sposób, że gwarancje rządowe (banku centralnego) do 

stabilizacji kursu walutowego, poprzez stabilizację cen krajowych w eksporcie i 

w imporcie, zwiększają pewność działania przedsiębiorców i stymulują rozwój 

eksportu.  
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Natomiast zmienna ERM2, prawdopodobnie ze względu na niewielką ilość 

obserwacji okazała się statystycznie nieistotna. Podobnie nieistotna w naszym 

badaniu okazała się zmienna obrazująca stan uczestnictwa w ERM 1. Być może 

szerokie dopuszczalne pasmo wahań kursowych, począwszy od 1993 roku, 

ograniczało rzeczywiste znaczenie ekonomiczne Europejskiego Systemu 

Walutowego.  

Inną charakterystyką, ważną z punktu widzenia akcesji do strefy euro, była 

zmienna Exchange_sd, mierząca znaczenie wahań (volatility) kursowych. Jest 

ona istotna statystycznie i ma ujemy znak, co oznacza, że redukcja wahań 

kursowych, związana z przystąpieniem do strefy euro, zwiększa wielkość 

eksportu. Jest to zgodne z szeregiem wcześniejszych badań, sugerujących 

negatywny wpływ wahań kursowych na wymianę handlową.  

Kluczowy estymator zmiennej EMU (opisujący sytuację, w której oba kraje 

przyjęły euro) jest statystycznie istotny i ma dodatni znak (0.1289). A zatem 

udział w strefie euro znacząco zwiększa wielkość eksportu (i handlu) wewnątrz 

strefy euro. Trzeba również zauważyć, że statystycznie istotna i dodatnia okazała 

się zmienna part_emu_0 (0.2145) opisująca sytuację, w której partner 

eksportujący nie należy do strefy euro, a odbiorca jest członkiem strefy euro. 

Oznacza to, że kraje strefy euro zwiększają znacząco swój import z państw 

trzecich (reszty świata). Podobne zjawisko występowało również w cytowanym 

wcześniej badaniu Belke i Spies (2007).  

Z drugiej strony estymator zmiennej rep_emu_0 oznaczającej, że kraj 

sprawozdający jest w strefie euro, a partner poza nią, okazał się statystycznie 

istotny, ale ujemny (-0.0164). Można to interpretować w ten sposób, że udział 

kraju w EMU zmniejsza jego skłonność do eksportu do krajów trzecich (poza 

strefą euro). Reasumując, można sądzić, że funkcjonowanie strefy euro stymuluje 

handel wzajemny członków unii monetarnej i import z reszty świata, ale 

ogranicza eksport państw członkowskich EMU do państw trzecich. Powstaje 

więc efekt względnego „wewnętrznego rozwoju i względnego zamykania się 

eksportu”, przy znacznej otwartości na import. W kategoriach handlowych 

można to interpretować jako efekt kreacji wewnętrznej i zewnętrznej ekspansji 

handlu.  
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Tab. 3. Wyniki estymacji modelu dla eksportu, pełna próba krajów 
 

Hausman-Taylor estimation                       Number of obs      =     82137 

Group variable (i): id                          Number of groups   =      7277 

 

                                                Obs per group: min =         1 

                                                               avg =      11.3 

                                                               max =        14 

 

Random effects u_i ~ i.i.d.                     Wald chi2(44)      =  23007.54 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  lGross_Exp |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

TVexogenous  | 

    lrep_GDP |   1.110198   .0235554    47.13   0.000     1.064031    1.156366 

   lpart_GDP |   .8088937   .0205517    39.36   0.000     .7686131    .8491742 

   lrep_Land |  -.0379655   .0316398    -1.20   0.230    -.0999784    .0240473 

  lpart_Land |  -.0849088   .0248294    -3.42   0.001    -.1335736   -.0362441 

 lrep_GDP_pc |  -.7310732   .0304673   -24.00   0.000     -.790788   -.6713583 

lpart_GDP_pc |  -.0613307   .0233521    -2.63   0.009    -.1070999   -.0155615 

       cefta |   .1659655   .0902452     1.84   0.066    -.0109118    .3428429 

        oecd |   .4225918   .0354772    11.91   0.000     .3530577    .4921259 

    gatt_wto |    .192595   .0161351    11.94   0.000     .1609707    .2242193 

europe_agr~t |    .120292   .0351109     3.43   0.001     .0514759     .189108 

 exchange_sd |  -.1843907    .052861    -3.49   0.000    -.2879963   -.0807851 

 _Iyear_1994 |   .0691269   .0190056     3.64   0.000     .0318767    .1063772 

 _Iyear_1995 |   .0607665   .0195347     3.11   0.002     .0224791    .0990539 

 _Iyear_1996 |   .0159855   .0194906     0.82   0.412    -.0222153    .0541864 

 _Iyear_1997 |   .0833963   .0194578     4.29   0.000     .0452598    .1215328 

 _Iyear_1998 |   .0833823   .0194491     4.29   0.000     .0452627    .1215019 

 _Iyear_1999 |  -.0239821   .0203191    -1.18   0.238    -.0638069    .0158427 

 _Iyear_2000 |   .0004142   .0203104     0.02   0.984    -.0393935    .0402218 

 _Iyear_2001 |   .0399199   .0207553     1.92   0.054    -.0007597    .0805995 

 _Iyear_2002 |   .0267208   .0214648     1.24   0.213    -.0153493     .068791 

 _Iyear_2003 |    .018511   .0236881     0.78   0.435    -.0279167    .0649388 

 _Iyear_2004 |   -.001351   .0265375    -0.05   0.959    -.0533636    .0506615 

 _Iyear_2005 |   .0598598   .0286249     2.09   0.037     .0037561    .1159636 

 _Iyear_2006 |   .0247916   .0311393     0.80   0.426    -.0362403    .0858235 

TVendogenous | 

          eu |   .3319163   .0442813     7.50   0.000     .2451266    .4187059 

     rep_eu0 |   .2269877   .0204934    11.08   0.000     .1868213     .267154 

    part_eu0 |   .0910089   .0398669     2.28   0.022     .0128713    .1691465 

africa_to_~u |   .1253001   .0435922     2.87   0.004      .039861    .2107392 

central_to~u |   .2737812   .0614918     4.45   0.000     .1532594    .3943029 

         emu |    .128955   .0751871     1.72   0.086     -.018409    .2763189 

    rep_emu0 |   .0157986    .023891     0.66   0.508    -.0310269    .0626241 

   part_emu0 |   .2145824   .0433091     4.95   0.000     .1296981    .2994667 

emu_cumula~d |  -.0183177   .0128578    -1.42   0.154    -.0435185    .0068832 

rep_emu0_c~d |  -.0164422   .0042463    -3.87   0.000    -.0247648   -.0081196 

part_emu0_~d |  -.0028802   .0077125    -0.37   0.709    -.0179964    .0122361 

        erm2 |   .0469914   .1380356     0.34   0.734    -.2235535    .3175362 

   rep_erm20 |   .0178486   .0262898     0.68   0.497    -.0336784    .0693756 

  part_erm20 |   .0971304   .0477985     2.03   0.042     .0034471    .1908136 

TIexogenous  | 

       ldist |  -1.426667   .0465382   -30.66   0.000     -1.51788   -1.335454 

       col45 |   1.780123   .2862537     6.22   0.000     1.219077     2.34117 

rep_centra~e |  -1.854228   .0966834   -19.18   0.000    -2.043724   -1.664732 

part_centr~e |  -.0438662   .1261091    -0.35   0.728    -.2910356    .2033031 

rep_land_l~d |   .3145388   .0963229     3.27   0.001     .1257493    .5033284 

part_land_~d |  -.8376872   .0882162    -9.50   0.000    -1.010588   -.6647867 

             | 

       _cons |  -19.16845   .7693735   -24.91   0.000     -20.6764   -17.66051 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  2.9453237 

     sigma_e |  .92331447 

         rho |  .91052061   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Tab. 4.  Wyniki estymacji modelu dla całości handlu, pełna próba 
krajów 
 

Hausman-Taylor estimation                       Number of obs      =     76786 

Group variable (i): id                          Number of groups   =      7046 

 

                                                Obs per group: min =         1 

                                                               avg =      10.9 

                                                               max =        14 

 

Random effects u_i ~ i.i.d.                     Wald chi2(44)      =  30432.33 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      lGross |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

TVexogenous  | 

    lrep_GDP |   .9694114   .0292164    33.18   0.000     .9121483    1.026674 

   lpart_GDP |   .6552391    .024419    26.83   0.000     .6073787    .7030994 

   lrep_Land |  -.0173975   .0311914    -0.56   0.577    -.0785315    .0437364 

  lpart_Land |  -.0400571   .0242723    -1.65   0.099      -.08763    .0075158 

 lrep_GDP_pc |  -.4193947   .0322403   -13.01   0.000    -.4825846   -.3562049 

lpart_GDP_pc |   .0360752   .0258178     1.40   0.162    -.0145267    .0866771 

       cefta |   .2031252    .065574     3.10   0.002     .0746025    .3316478 

        oecd |   .4142944   .0263017    15.75   0.000     .3627441    .4658447 

    gatt_wto |   .2163444   .0123159    17.57   0.000     .1922057    .2404831 

europe_agr~t |   .1161139    .025633     4.53   0.000     .0658742    .1663536 

 exchange_sd |  -.0890472   .0407373    -2.19   0.029    -.1688908   -.0092036 

 _Iyear_1994 |   .0478235    .014296     3.35   0.001     .0198038    .0758431 

 _Iyear_1995 |   .0303209   .0148071     2.05   0.041     .0012996    .0593423 

 _Iyear_1996 |   .0104266   .0148942     0.70   0.484    -.0187655    .0396187 

 _Iyear_1997 |   .0608663   .0148918     4.09   0.000      .031679    .0900536 

 _Iyear_1998 |   .0861335   .0149395     5.77   0.000     .0568525    .1154145 

 _Iyear_1999 |   .0061222   .0157117     0.39   0.697    -.0246722    .0369165 

 _Iyear_2000 |   .0568573   .0157545     3.61   0.000      .025979    .0877356 

 _Iyear_2001 |   .0918507   .0162117     5.67   0.000     .0600763    .1236251 

 _Iyear_2002 |    .066099   .0168849     3.91   0.000     .0330052    .0991927 

 _Iyear_2003 |   .0559043   .0188362     2.97   0.003     .0189861    .0928225 

 _Iyear_2004 |   .0417061   .0212559     1.96   0.050     .0000453    .0833669 

 _Iyear_2005 |   .0788799   .0229873     3.43   0.001     .0338257    .1239341 

 _Iyear_2006 |   .0798834   .0249865     3.20   0.001     .0309107    .1288561 

TVendogenous | 

          eu |    .225305    .032297     6.98   0.000     .1620041    .2886059 

     rep_eu0 |   .0488069     .01552     3.14   0.002     .0183882    .0792255 

    part_eu0 |   .1331368   .0289603     4.60   0.000     .0763757     .189898 

africa_to_~u |  -.0675208    .032521    -2.08   0.038    -.1312608   -.0037809 

central_to~u |   .2004549   .0446342     4.49   0.000     .1129734    .2879364 

         emu |   .1059417   .0544615     1.95   0.052    -.0008009    .2126842 

    rep_emu0 |   .0560471   .0177806     3.15   0.002     .0211977    .0908965 

   part_emu0 |   .1230692   .0314503     3.91   0.000     .0614277    .1847107 

emu_cumula~d |  -.0200965   .0093124    -2.16   0.031    -.0383484   -.0018446 

rep_emu0_c~d |  -.0272069    .003169    -8.59   0.000     -.033418   -.0209957 

part_emu0_~d |   .0036194   .0056016     0.65   0.518    -.0073596    .0145985 

        erm2 |  -.0322264   .0999139    -0.32   0.747     -.228054    .1636012 

   rep_erm20 |  -.0758053   .0200618    -3.78   0.000    -.1151258   -.0364848 

  part_erm20 |   .0509299   .0346508     1.47   0.142    -.0169845    .1188443 

TIexogenous  | 

       ldist |  -1.282339   .0576884   -22.23   0.000    -1.395406   -1.169271 

       col45 |   1.708918   .3569716     4.79   0.000     1.009266    2.408569 

rep_centra~e |  -1.095177   .1107519    -9.89   0.000    -1.312247   -.8781075 

part_centr~e |  -.0257095   .1563088    -0.16   0.869    -.3320692    .2806502 

rep_land_l~d |  -.0756138   .1235456    -0.61   0.541    -.3177587    .1665311 

part_land_~d |  -.8711462   .1113298    -7.82   0.000    -1.089349   -.6529437 

             | 

       _cons |  -15.83851   .8845202   -17.91   0.000    -17.57213   -14.10488 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  3.7107295 

     sigma_e |    .672259 

         rho |  .96822178   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Wreszcie trzeba podkreślić, że estymator zmiennej emu_cummulated (gdy oba 

kraje należą do strefy euro) jest ujemny, co oznacza, że wraz z upływem czasu, 

pozytywny efekt handlowy przystąpienia do EMU stopniowo wygasa. Zjawisko 

to znajdzie odzwierciedlenie w przeprowadzonej przez nas prognozie Tab.5. 

Zmienne instytucjonalne związane z kursami (ERM2, ERM1, Central_ to_EMU, 

EMU i EMU_ cummulated) są traktowane jako zmienne endogeniczne.  

Wyniki estymacji dla całości handlu (suma eksportu i importu) pokazano w 

Tab.4. Są one w dużym stopniu zbieżne z wcześniej uzyskanymi wynikami dla 

eksportu. Również w tym przypadku zmienne grawitacyjne, wyprowadzone z 

teorii handlu są statystycznie istotne i posiadają zgodne z teorią znaki. Podobnie 

zmienne opisujące skutki porozumień o wielostronnej liberalizacji handlu są 

zawsze istotnie i mają dodatni znak (GATT/WTO, OECD). Analogiczne 

zmienne odzwierciedlające udział w ugrupowaniach regionalnych, tzn. w 

CEFTA, Układach Europejskich i w UE,  są statystycznie istotne i mają wysokie 

dodatnie  wartości.  

Podobnie jak w przypadku eksportu zmienna Central_to_EMU okazała się 

statystycznie istotna z dodatnim znakiem (ale wartość oszacowanego parametru 

jest nieco niższa niż dla eksportu). A zatem gwarancje stabilizacji kursu 

walutowego stymulują rozwój całości handlu, a nie tylko eksportu. Natomiast 

zmienne ERM2 i ERM1, prawdopodobnie z tych samych względów co w 

przypadku eksportu, również okazały się nieistotne statystycznie.  

Zmienna Exchange_sd, mierząca znaczenie wahań (volatility) kursowych  ma 

oczekiwany ujemny znak, i jest statystycznie istotna, co oznacza, że redukcja 

wahań kursowych, zwiększa globalne rozmiary handlu.
3
 Również kluczowy, 

estymator zmiennej EMU jest statystycznie istotny i ma dodatni znak (0.1059). 

W przypadku całości handlu estymatory obu zmiennych rep_emu_0 i 

part_emu_0 są statystycznie istotne i dodatnie. A więc funkcjonowanie EMU, 

zgodnie z tym badaniem, pobudza handel strefy euro z resztą świata, ale w 

większym stopniu import z państw trzecich niż eksport na zewnątrz (wartość 

estymatora part_emu_0 większa niż rep_emu_0). Podobnie, jak w przypadku 

szacunku eksportu estymator zmiennej emu_cummulated  dla całości handlu jest 

ujemny i istotny statystycznie, co również oznacza, że wraz z upływem czasu, 

                                                                                                                                    

3 Należy dodać, ze oszacowania modelu dla importu doprowadziły do uzyskania statystycznie istotnych wyników 

większości zmiennych z wyjątkiem dotyczących członkostwa w unii walutowej.  
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pozytywny efekt handlowy stopniowo wygasa. Zjawiska to znajdują  

odzwierciedlenie w przeprowadzonej prognozie.  

 Przed analizą prognozy zmiany wielkości eksportu należy przypomnieć 

silny wpływ powiązania kursów krajów EŚW z euro (wysoka wartość 

oszacowanego parametru Central_ to_EMU i jego statystyczna istotność). 

Według naszej prognozy, zobowiązanie do stabilizacji kursu, np. po 

przystąpieniu do ERM2,  może silnie zwiększyć wartość polskiego eksportu (o 

27%).  

Wyniki prognozy zmian wielkości eksportu dla Polski, związanej z 

przystąpieniem do strefy euro, pokazano w Tab.5, a dla całości handlu w Tab.6. 

 Przystąpienie do strefy euro, poprzez eliminację wahań kursowych, będzie 

stymulowało polski eksport. Przy tworzeniu prognozy dla Polski bierzemy pod 

uwagę wielkość zmienności wahań kursu euro z ostatniej obserwacji z próby (rok 

2006) i przyjmujemy, że po przystąpieniu Polski do strefy euro zmienność ta 

zupełnie zaniknie. Efekt ten jest jednak dla Polski stosunkowo nieduży, ze 

względu na niską wartość oszacowanego estymatora.  

Z kolei efekt instytucjonalny przystąpienia Polski do EMU dla eksportu do 

innych krajów członkowskich jest dodatni, ale efekt skumulowany członkostwa 

w EMU jest ujemny, co oznacza, że pozytywny efekt członkostwa będzie 

wygasać wraz upływem czasu. Prognozowane przez nas zmiany w eksporcie 

członków unii walutowej do innych krajów strefy euro w pierwszych 6 latach 

członkowskich są więc następujące: +11.9%; +10.0%; +8.2%; +6.4%; +4.6% ; 

2.7% (por. Tab.5), w stosunku do scenariusza bazowego, bez akcesji do strefy 

euro.  

Tab. 5. Prognoza zmian wielkości eksportu dla Polski, pełna próba 
krajów 
 
            emu        sd   rep_emu      sd     part_emu     sd 

rok_1     0.119     0.066     0.007     0.021     0.220     0.038 

rok_2     0.100     0.059    -0.009     0.019     0.217     0.034 

rok_3     0.082     0.054    -0.025     0.017     0.214     0.031 

rok_4     0.064     0.052    -0.042     0.016     0.211     0.029 

rok_5     0.046     0.053    -0.058     0.017     0.208     0.030 

rok_6     0.027     0.056    -0.075     0.018     0.205     0.033 

 
 

Uwaga: sd: odchylenie standardowe; 
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Natomiast eksport członków EMU do krajów spoza strefy euro (zmienna 

rep_emu) może stopniowo zmniejszać się, przy wzroście importu z krajów 

trzecich spoza strefy euro (zmienna part_emu). W przypadku Polski, 

oznaczałoby to dalszą koncentrację obrotów handlowych naszego państwa z 

krajami należącymi do UE (strefy euro). 

 
Tab. 6. Prognoza zmian wielkości całego handlu dla Polski, pełna 
próba krajów 
 
 
            emu        sd   rep_emu        sd    part_emu    sd 

rok_1     0.090     0.048     0.033     0.016     0.131     0.028 

rok_2     0.070     0.043     0.006     0.014     0.134     0.025 

rok_3     0.050     0.039    -0.022     0.013     0.138     0.022 

rok_4     0.029     0.038    -0.049     0.012     0.141     0.021 

rok_5     0.009     0.038    -0.076     0.012     0.145     0.022 

rok_6    -0.011     0.041    -0.103     0.013     0.149     0.024 

 
 

Uwaga: sd: odchylenie standardowe; 

 

Z kolei wyniki prognozy zmian wielkości całego handlu Polski, związane z 

przystąpieniem do strefy euro pokazano w Tab.6. Są one dość zbliżone do tych, 

które zostały  otrzymane dla wielkości eksportu, chociaż siła oddziaływania 

poszczególnych zmiennych objaśniających jest nieco mniejsza.  

Podobnie jak w przypadku eksportu, efekt zobowiązania do stabilizacji kursu, 

może również zwiększyć wielkość całego polskiego handlu (o 20%), a z kolei 

przystąpienie do strefy euro, poprzez eliminację wahań kursowych, będzie 

stymulowało (w niewielkim stopniu) polski handel.  

Również i tu efekt instytucjonalny przystąpienia do EMU jest dodatni, a 

skumulowany efekt członkostwa w EMU jest nieznacznie ujemny, co oznacza, że 

pozytywny efekt członkostwa wygasa po pewnym czasie. Prognozowane przez 

nas zmiany w handlu z innymi krajami strefy w pierwszych sześciu latach więc 

następujące: +9.0%; +7.0%; +5.0%; +2.9%; + 0.09%, -1.1%, w stosunku do 

scenariusza bazowego. Podobnie jak w przypadku eksportu handel z krajami 

spoza strefy euro (zmienna rep_emu) może stopniowo zmniejszać się, przy 

wzroście obrotów z krajami trzecimi spoza strefy (zmienna part_emu). Jednak 

siła tych efektów jest znacznie mniejsza w porównaniu do wzrostu handlu 

wzajemnego członków strefy.  
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5. STABILNOŚĆ OTRZYMANYCH WYNIKÓW I UWAGI 

KOŃCOWE  

 

W celu zbadania odporności uzyskanych wyników na dobór państw w próbie, 

przeprowadziliśmy oddzielne estymacje dla tych samych lat, krajów i 

zmiennych, ale z wykluczeniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej (jako 

sprawozdawców). Państwa EŚW wstępują natomiast jako partnerzy handlowi 

innych państw UE i pozostałych państw OECD, co pozwala na oszacowanie 

estymatorów większości głównych zmiennych. Ograniczyło to jednak wyraźnie 

liczbę obserwacji do około 56 tysięcy. Pełne wyniki otrzymanych szacunków 

zostały zamieszczone w Załączniku 1.  

Pomimo tego ograniczenia, wyniki otrzymane dla zmniejszonej próby, nie 

uwzględniającej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w roli sprawozdawców, 

są dość zbliżone do tych, które zostały  uzyskane dla pełnej próby. Można zatem 

wnioskować, że otrzymane wyniki są stabilne, chociaż wartości prognoz dla 

mniejszej próby są zazwyczaj nieco niższe. Wyjątkiem są tylko estymatory przy 

zmiennej opisującej wahania kursowe, które są w wartościach bezwzględnych 

wyższe dla ograniczonej próby.  

Również skumulowany efekt negatywny EMU jest mniejszy (nieistotny w 

przypadku eksportu), co powoduje, że nawet w szóstym roku prognoza eksportu i 

całości handlu Polski jest nieco większa. Porównanie obu prognoz dla naszego 

kraju, dla pełnej i zmniejszonej próby pokazano w Tab.7. Z zestawienia tego 

wynika wyraźnie, że nawet przy pominięciu krajów EŚW, stabilizacja waluty 

wobec euro oraz zmniejszenie wahań kursowych stymuluje zarówno eksport jak i 

całość obrotów handlowych. Efekty instytucjonalne przystąpienia do strefy euro 

są nieco mniejsze w pierwszym roku zarówno dla eksportu (9.8%  w porównaniu 

do 11.9%)  jak i dla całości handlu (7.3% wobec 9.0%) naszego kraju. Natomiast 

pozytywny efekt wynikający ze stabilizacji kursowej jest silniejszy co powoduje, 

że pozytywny efekt przystępowania do strefy euro nie zanika nawet w szóstym  

roku naszej prognozy.  
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Tab. 7. Porównanie wyników obu prognoz dla Polski na podstawie 
pełnej próby i ograniczonej (bez krajów Europy Środkowo-
Wschodniej) 
 
 

Porównanie obu prognoz dla handlu wewnątrz strefy euro 

 Eksport Całość handlu 

  Pełna próba bez EŚW Pełna próba bez EŚW 

stabilizacja kursu 

walutowego  0.2737 0.256 0.200 0.190 

zmienność 

(volatility) 0.0081 0.0143 0.0039 0.0075 

 1rok 0.119 0.098 0.090 0.073 

2 rok 0.100 0.087 0.070 0.059 

3 rok  0.082 0.077 0.050 0.046 

4 rok 0.064 0.066 0.029 0.032 

5 rok 0.046 0.055 0.009 0.019 

6 rok 0.027 0.045 -0.011 0.005 

  

 

Uwaga: Pierwszy wiersz tabeli podaje wartość estymatora zmiennej Central_ to_EMU  

opisującej skutki stabilizacji kursów walutowych niektórych krajów EŚW w stosunku do euro. 

Nie jest to jednak wartością prognozy. 

Źródło: wyniki własnych estymacji. Porównanie tabel 5-6 i 10-11.  

 

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE  

 

Reasumując, w przeprowadzonej  analizie i prognozie próbowano rozróżnić 

krótko-okresowe efekty ekonomiczne, wynikające z powiązania kursów 

walutowych z euro, co stanowi ekwiwalent przystąpienia do ERM 2 oraz efekty 

długookresowe, wynikające ze stabilizacji wahań kursowych, przystąpienia do 

EMU oraz faktu uczestnictwa w strefie euro w długim okresie (zmienna 

emu_cumulated).  

Z naszych prognoz wynika, podobnie jak w niektórych innych badaniach, że 

efekt ekspansji handlu, może wystąpić już po decyzji o przystąpieniu do strefy 

euro i podjęciu zobowiązania do stabilizacji kursu walutowego. Przystąpienie do 

strefy euro powinno przyczynić się do dalszego zwiększenia polskiego handlu 

(eksportu) do innych krajów strefy euro, chociaż można oczekiwać, że ten 

pozytywny efekt ekspansji wymiany będzie stopniowo zmniejszał się w 

dłuższym okresie czasu. Można również sądzić, że funkcjonowanie strefy euro 

stymuluje także import z reszty świata, ale ogranicza wywóz do państw trzecich. 



IV ANALIZA SKUTKÓW HANDLOWYCH PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO EUROPEJSKIEJ UNII 

MONETARNEJ PRZY UŻYCIU UOGÓLNIONEGO MODELU GRAWITACYJNEGO 

 341 

Można by to interpretować jako efekt kreacji wewnętrznej i zewnętrznej 

ekspansji handlu.  

Uzyskane szacunki i prognoza wskazują, że przystąpienie Polski do strefy euro  

powinno przyczynić się do znaczącego zwiększenia handlu naszego kraju, a 

poprzez to - zgodnie ze standardową teorią handlu – zwiększyć poziom 

specjalizacji, produkcji oraz dobrobytu (i PKB). Wymaga to oczywiście 

spełnienia kryteriów konwergencji (łącznie z poziomem deficytu budżetowego i 

celem inflacyjnym) oraz stabilizacji kursu walutowego po przystąpieniu do ERM 

2.  

Warunkiem koniecznym dla uzyskania wzrostu handlu, przy utrzymaniu 

równowagi bilansu obrotów bieżących, jest przyjęcie właściwego poziomu kursu 

walutowego w momencie jego stabilizacji wobec euro. To zagadnienie wykracza 

jednak poza zakres tego  badania
4
. Stabilizacja kursowa obok stymulowania 

wymiany, oznacza również ograniczenie autonomii w polityce pieniężnej, co 

może na przykład utrudniać prowadzenie polityki makroekonomicznej 

zmierzającej do redukcji poziomu inflacji
5
. Jednak i te zagadnienia, analizowane 

w ramach teorii unii walutowej, nie były przedmiotem tego opracowania. 
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ZAŁĄCZNIK 1. WYNIKI ESTYMACJI DLA ZMNIEJSZONEJ PRÓBY 

KRAJÓW  

 

Tab. 8.  Wyniki estymacji modelu dla eksportu, próba bez krajów 
EŚW 
 
Hausman-Taylor estimation                       Number of obs      =     58142 

Group variable (i): id                          Number of groups   =      4755 

                                                Obs per group: min =         1 

                                                               avg =      12.2 

                                                               max =        14 

Random effects u_i ~ i.i.d.                     Wald chi2(42)      =  13683.24 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  lGross_Exp |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

TVexogenous  | 

    lrep_GDP |   1.150121   .0422539    27.22   0.000     1.067305    1.232937 

   lpart_GDP |   .5609918    .036072    15.55   0.000      .490292    .6316916 

   lrep_Land |  -.0869275   .0482013    -1.80   0.071    -.1814004    .0075454 

  lpart_Land |  -.0325568   .0332934    -0.98   0.328    -.0978108    .0326971 

 lrep_GDP_pc |   -1.09803   .0527074   -20.83   0.000    -1.201335   -.9947255 

lpart_GDP_pc |   .1804914   .0376968     4.79   0.000      .106607    .2543758 

        oecd |   .2447347   .0397002     6.16   0.000     .1669237    .3225457 

    gatt_wto |   .1733868   .0180529     9.60   0.000     .1380037    .2087699 

europe_agr~t |   .1341593   .0463039     2.90   0.004     .0434054    .2249132 

 exchange_sd |  -.3246316   .0535205    -6.07   0.000    -.4295298   -.2197334 

 _Iyear_1994 |   .0783511   .0179826     4.36   0.000     .0431059    .1135963 

 _Iyear_1995 |    .145971   .0193594     7.54   0.000     .1080273    .1839147 

 _Iyear_1996 |   .1711374   .0198761     8.61   0.000     .1321809     .210094 

 _Iyear_1997 |   .2146642   .0198361    10.82   0.000     .1757862    .2535423 

 _Iyear_1998 |   .1977654   .0198924     9.94   0.000      .158777    .2367538 

 _Iyear_1999 |   .1078217   .0217658     4.95   0.000     .0651616    .1504817 

 _Iyear_2000 |   .1325237   .0216631     6.12   0.000     .0900648    .1749826 

 _Iyear_2001 |   .1810614   .0219819     8.24   0.000     .1379777     .224145 

 _Iyear_2002 |   .1792699   .0228856     7.83   0.000      .134415    .2241248 

 _Iyear_2003 |    .221516   .0257072     8.62   0.000     .1711307    .2719013 

 _Iyear_2004 |   .2742288   .0290853     9.43   0.000     .2172226    .3312349 

 _Iyear_2005 |   .3052959   .0313102     9.75   0.000      .243929    .3666628 

 _Iyear_2006 |    .287481   .0336123     8.55   0.000      .221602      .35336 

TVendogenous | 

          eu |   .2018918   .0485413     4.16   0.000     .1067527     .297031 

     rep_eu0 |   .1428217   .0257207     5.55   0.000       .09241    .1932334 

    part_eu0 |   .1806415   .0433445     4.17   0.000      .095688    .2655951 

africa_to_~u |   .1367681   .0371195     3.68   0.000     .0640152     .209521 

central_to~u |   .2563761   .0713597     3.59   0.000     .1165136    .3962386 

         emu |   .0945556   .0644582     1.47   0.142    -.0317802    .2208914 

    rep_emu0 |  -.0086481   .0218746    -0.40   0.693    -.0515216    .0342254 

   part_emu0 |   .1686225   .0488029     3.46   0.001     .0729705    .2642744 

emu_cumula~d |  -.0107248   .0110132    -0.97   0.330    -.0323104    .0108607 

rep_emu0_c~d |  -.0082812   .0038933    -2.13   0.033    -.0159119   -.0006506 

part_emu0_~d |  -.0218511   .0088055    -2.48   0.013    -.0391096   -.0045926 

        erm2 |  -.2464751   .2188594    -1.13   0.260    -.6754316    .1824814 

   rep_erm20 |  -.0984855   .0319932    -3.08   0.002     -.161191   -.0357799 

  part_erm20 |   .0768811   .0499348     1.54   0.124    -.0209893    .1747516 

TIexogenous  | 

       ldist |  -1.366606   .0905063   -15.10   0.000    -1.543995   -1.189216 

       col45 |   1.435227   .5103857     2.81   0.005     .4348894    2.435564 

part_centr~e |  -.4998796    .239355    -2.09   0.037    -.9690068   -.0307524 

rep_land_l~d |   .8112757   .2402371     3.38   0.001     .3404197    1.282132 

part_land_~d |  -1.218643   .1710099    -7.13   0.000    -1.553816   -.8834697 

             | 

       _cons |  -13.08776   1.286171   -10.18   0.000     -15.6086   -10.56691 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  4.8378634 

     sigma_e |  .78763718 

         rho |  .97417837   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Tab. 9. Wyniki estymacji modelu dla całości handlu, próba bez 
krajów EŚW 
 

Hausman-Taylor estimation                       Number of obs      =     54977 

Group variable (i): id                          Number of groups   =      4663 

                                                Obs per group: min =         1 

                                                               avg =      11.8 

                                                               max =        14 

Random effects u_i ~ i.i.d.                     Wald chi2(42)      =  20831.34 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      lGross |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

TVexogenous  | 

    lrep_GDP |   1.045198   .0396054    26.39   0.000     .9675732    1.122823 

   lpart_GDP |    .432564   .0323191    13.38   0.000     .3692198    .4959082 

   lrep_Land |   .0492808   .0415507     1.19   0.236    -.0321571    .1307186 

  lpart_Land |   .0042012   .0274741     0.15   0.878    -.0496471    .0580495 

 lrep_GDP_pc |  -.7008642   .0473896   -14.79   0.000    -.7937462   -.6079823 

lpart_GDP_pc |   .2771515   .0333541     8.31   0.000     .2117786    .3425243 

        oecd |   .3301503   .0304977    10.83   0.000     .2703758    .3899247 

    gatt_wto |   .1638441     .01427    11.48   0.000     .1358754    .1918127 

europe_agr~t |   .1283466   .0354992     3.62   0.000     .0587695    .1979237 

 exchange_sd |  -.1700814   .0432342    -3.93   0.000    -.2548189    -.085344 

 _Iyear_1994 |   .0796117   .0141736     5.62   0.000     .0518319    .1073915 

 _Iyear_1995 |    .094034   .0153078     6.14   0.000     .0640313    .1240368 

 _Iyear_1996 |   .0940776   .0157544     5.97   0.000     .0631995    .1249557 

 _Iyear_1997 |   .1344499   .0157204     8.55   0.000     .1036384    .1652614 

 _Iyear_1998 |   .1557826    .015791     9.87   0.000     .1248328    .1867323 

 _Iyear_1999 |   .1023556   .0173791     5.89   0.000     .0682933    .1364179 

 _Iyear_2000 |   .1538031   .0173326     8.87   0.000     .1198319    .1877743 

 _Iyear_2001 |   .1864449   .0176545    10.56   0.000     .1518427    .2210471 

 _Iyear_2002 |   .1629113   .0184027     8.85   0.000     .1268427    .1989799 

 _Iyear_2003 |   .1817008   .0206753     8.79   0.000      .141178    .2222236 

 _Iyear_2004 |   .2071306    .023389     8.86   0.000      .161289    .2529722 

 _Iyear_2005 |   .2318311   .0251593     9.21   0.000     .1825197    .2811424 

 _Iyear_2006 |   .2405305   .0269656     8.92   0.000     .1876789    .2933821 

TVendogenous | 

          eu |    .129777   .0374256     3.47   0.001     .0564242    .2031297 

     rep_eu0 |   .0089698   .0207201     0.43   0.665    -.0316408    .0495803 

    part_eu0 |   .2058539   .0331802     6.20   0.000      .140822    .2708858 

africa_to_~u |  -.0584545   .0292197    -2.00   0.045    -.1157241   -.0011849 

central_to~u |    .190019    .054575     3.48   0.000      .083054    .2969841 

         emu |   .0787083   .0492998     1.60   0.110    -.0179177    .1753342 

    rep_emu0 |   .0372016   .0171924     2.16   0.030     .0035051    .0708981 

   part_emu0 |   .0705716   .0373777     1.89   0.059    -.0026873    .1438305 

emu_cumula~d |   -.013493   .0084235    -1.60   0.109    -.0300028    .0030168 

rep_emu0_c~d |  -.0190201   .0030606    -6.21   0.000    -.0250189   -.0130214 

part_emu0_~d |  -.0105029    .006744    -1.56   0.119    -.0237208    .0027151 

        erm2 |  -.2737046   .1671854    -1.64   0.102    -.6013819    .0539727 

   rep_erm20 |  -.1893076   .0256962    -7.37   0.000    -.2396712    -.138944 

  part_erm20 |   .0767718   .0381553     2.01   0.044     .0019889    .1515548 

TIexogenous  | 

       ldist |  -1.257272   .0837512   -15.01   0.000    -1.421421   -1.093123 

       col45 |   1.327607   .4682713     2.84   0.005     .4098121    2.245402 

part_centr~e |  -.5078742   .2199864    -2.31   0.021    -.9390396   -.0767088 

rep_land_l~d |   .1112615   .2258892     0.49   0.622    -.3314732    .5539962 

part_land_~d |   -1.19056   .1599509    -7.44   0.000    -1.504058   -.8770618 

             | 

       _cons |  -11.58161   1.174446    -9.86   0.000    -13.88348   -9.279733 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   4.438411 

     sigma_e |   .6009945 

         rho |  .98199491   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------  
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Tab. 10. Prognoza dla eksportu, próba bez krajów EŚW 
 

           emu        sd   rep_emu        sd  part_emu        sd 

rok_1     0.098     0.057    -0.003     0.020     0.161     0.043 

rok_2     0.087     0.051    -0.011     0.017     0.139     0.038 

rok_3     0.077     0.046    -0.019     0.016     0.117     0.034 

rok_4     0.066     0.045    -0.027     0.015     0.096     0.032 

rok_5     0.055     0.045    -0.036     0.015     0.074     0.033 

rok_6     0.045     0.048    -0.044     0.017     0.052     0.036 

 
 

 
Tab. 11.  Prognoza dla całości handlu , próba bez krajów EŚW 
 
           emu        sd   rep_emu        sd  part_emu        sd 

rok_1     0.098     0.057    -0.003     0.020     0.161     0.043 

rok_2     0.087     0.051    -0.011     0.017     0.139     0.038 

rok_3     0.077     0.046    -0.019     0.016     0.117     0.034 

rok_4     0.066     0.045    -0.027     0.015     0.096     0.032 

rok_5     0.055     0.045    -0.036     0.015     0.074     0.033 

rok_6     0.045     0.048    -0.044     0.017     0.052     0.036 
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ZAŁĄCZNIK 2. LISTA KRAJÓW UWZGLĘDNIONYCH W BADANIU 

EMPIRYCZNYM (NAZWY ANGIELSKIE) 

 

Partnerzy (kraje o liczbie ludności nie mniejszej niż 200 tys. mieszkańców) 

 

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 

Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, 

Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, 

Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon,  Canada, Cape Verde, Central 

African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Dem. Rep., 

Congo, Rep., Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 

Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt Arab Rep., El 

Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia(excludes Eritrea), Fiji, 

Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, 

Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, 

Indonesia, Iran Islamic Rep., Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, 

Kazakhstan, Kenya, Korea, Rep., Kuwait, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Latvia, 

Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macedonia FYR, 

Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, 

Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, 

Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, 

Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, 

Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra 

Leone, Singapore, Slovak Republic, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri 

Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab 

Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, 

Turkey, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United 

States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 
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Sprawozdawcy (reporters: kraje OECD I EŚW) pełna próba:  

 

Albania, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, 

Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, 

Korea, Rep., Latvia, Lithuania, Luxemburg, Macedonia, FYR, Malta, Mexico, 

Moldova, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, 

Russian Federation, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 

Ukraine, United Kingdom, United States. 

 

Sprawozdawcy (reporters: kraje OECD): próba bez ESW 

 

Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Cyprus, Denmark, Finland, France, 

Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Rep., 

Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, 

Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingom, United States. 
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