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Od redakcji 

Przekazujemy Państwu setny numer „Prac i Materiałów Instytutu 

Rozwoju Gospodarczego SGH”. Wydawnictwo to ukazuje się od 43 lat, co 

stanowi ważną część historii Szkoły Głównej Handlowej, najstarszej uczelni 

ekonomicznej w Polsce.  

Setny  numer wydajemy w roku, w którym obecna dyrektor Instytutu 

Rozwoju Gospodarczego, Profesor Elżbieta Adamowicz, obchodzi okrągłą 

rocznicę urodzin. Biorąc pod uwagę jej znaczący dorobek naukowy oraz 

wkład w rozwój Instytutu i całej Uczelni, postanowiliśmy nadać temu 

zeszytowi „Prac i Materiałów …” postać szczególną. Poprosiliśmy Przyjaciół 

Instytutu, by przedstawili rezultaty swojej bieżącej pracy badawczej, dając 

w ten sposób wyraz sympatii i szacunku dla osoby tak ważnej i zasłużonej 

dla Instytutu i dla Uczelni.  

Pod kierownictwem Profesor Adamowicz zasadniczym celem 

działalności Instytutu stało się udostępnianie danych o aktywności 

gospodarczej w Polsce, by wszyscy zainteresowani mogli z nich korzystać na 

rzecz rozwoju i pożytku społecznego. W naturalny sposób większość z nich 

wywodzi się z najbliższego otoczenia Instytutu, środowiska naukowego 

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.   

Przekazując niniejszą publikację w Państwa ręce, pragniemy wyrazić 

wdzięczność za życzliwą odpowiedź na nasze zaproszenie i za uświetnienie 

jubileuszu urodzin Profesor Elżbiety Adamowicz.  



 

 

 

  



Prof. dr hab. ELŻBIETA ADAMOWICZ jest związana ze Szkołą Główną  Handlową 
w Warszawie od początku swojej drogi akademickiej. Najpierw jako studentka i 
absolwentka tej uczelni, a od wielu lat jako pracownik dydaktyczno-naukowy z 
ogromnym doświadczeniem zawodowym. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora 
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). Od 25 lat  kieruje prowadzonymi 
w Instytucie badaniami koniunktury w polskiej gospodarce. Stworzyła w Instytucie 
zespół, którego osiągnięcia cieszą się uznaniem w Polsce i za granicą. Wprowadziła 
SGH do Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET) – 
międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego wiodące ośrodki zajmujące się 
badaniem koniunktury gospodarczej.

Prof. Elżbieta Adamowicz jest uznanym nauczycielem akademickim i autorką wielu 
cenionych prac naukowych. Jako oddana orędowniczka prowadzenia badań 
koniunktury gospodarczej, przyczynia się do integracji polskiego środowiska jej 
badaczy. Jest również aktywną uczestniczką konferencji i spotkań polskich 
ekonomistów. W działalności dydaktycznej i naukowej odwołuje się do najwyższych 
standardów pracy, wyniesionych ze szkoły wakarowskiej w polskiej ekonomii, której 
jest wychowanką. Ma ogromne zasługi jako reformatorka systemu nauczania w SGH.
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Maria Podgórska‡ 

 

Profesor Elżbieta Adamowicz – 25 lat w IRG 
 

 

W tym roku mija 25 lat od chwili, gdy profesor Elżbieta Adamowicz 

dołączyła do zespołu badań koniunktury gospodarczej w Instytucie Rozwoju 

Gospodarczego SGH. Była wówczas pracownikiem Katedry Ekonomii I 

w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH i zapewne nie planowała, że 

badania koniunktury będą przez długie lata treścią jej pracy naukowej, 

a Instytut Rozwoju Gospodarczego stanie się pod jej kierunkiem 

prestiżowym, znanym na całym świecie ośrodkiem badań koniunktury.  

Zakres aktywności, jakie podejmowała profesor Adamowicz w i dla 

IRG, jest niezwykle szeroki. W latach 1993-1996 współtworzyła i prowadziła 

kwartalne badanie budownictwa, zaś od 1996 roku kieruje miesięcznym 

badaniem przemysłu przetwórczego. Z każdą edycją tych badań wiąże się 

przygotowanie analizy otrzymanych ankiet, sporządzenie raportu oraz 

publikacja wyników i wniosków. Dawniej pierwotnym raportem z każdej 

edycji badania był tzw. biuletyn, drukowany w wersji papierowej, obecnie są 

to raporty w postaci elektronicznej. Syntetyczne wyniki i wnioski są 

publikowane w czasopismach redagowanych w IRG: Zeszytach Koniunktury 

w Gospodarce Polskiej (38 numerów w latach 1993-2018) oraz Pracach 

i Materiałach Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (45 numerów w tym 

okresie), jak również w prasie i czasopismach ekonomicznych. 

Ankietowe badania koniunktury dostarczają danych typu 

jakościowego, do analizy których trzeba stosować odpowiednie narzędzia 

statystyczne i ekonometryczne. Dostrzegając brak takich metod, a także 

możliwości adaptacji istniejących rozwiązań, profesor Adamowicz 

inicjowała i organizowała interdyscyplinarne, zespołowe badania, do których 

włączała zarówno samodzielnych jak i młodych pracowników naukowych, 

osiągających w ten sposób wyniki do ich prac na stopnie i tytuły naukowe. 

Badania nad tą problematyką stały się jedną ze specjalizacji badawczych 

Kolegium Analiz Ekonomicznych. Należy podkreślić, że badania te wniosły 

istotny wkład w rozwój metodyki badań koniunktury, przyczyniając się do 

lepszego opisu i wnioskowania na temat zachowań uczestników działalności 

gospodarczej. Wkład ten wyraża się zarówno w konstruowaniu narzędzi 

badawczych umożliwiających śledzenie istotnych cech okresu transformacji, 

jak i wykorzystywaniu gromadzonych danych do badania zachowań różnych 
                                                   
‡ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut 

Ekonometrii 
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podmiotów w warunkach zmian systemowych, użytecznego dla polityki 

makroekonomicznej. 

Analizy koniunktury gospodarczej w Polsce oraz wyniki badań nad 

metodami analizy danych z testu były regularnie przedstawiane podczas 

międzynarodowych konferencji CIRET (Centre for International Research 

on Economic Tendency Surveys), stanowiących forum wymiany doświadczeń 

ośrodków badania koniunktury gospodarczej, rozsianych po całym świecie. 

Profesor Adamowicz brała udział i prezentowała referaty podczas wszystkich 

konferencji, począwszy od 1995 roku w Singapurze. Warto podkreślić, że na 

kolejne konferencje przyjmowanych było coraz więcej referatów zgłaszanych 

przez zespół IRG – na konferencję w Brazylii w 2018 roku pojechał zespół 

sześcioosobowy z pięcioma referatami.  

Profesor Adamowicz wprowadziła SGH do CIRET, a w latach 

2008-2017 była członkiem rady naukowej CIRET, wybieranym na kolejne 

kadencje. W 2004 roku wraz z zespołem IRG zorganizowała 27 konferencję 

CIRET w Warszawie, bardzo pozytywnie ocenioną przez uczestników 

i władze CIRET. Aktywne członkostwo profesor Adamowicz w CIRET 

umożliwiło współpracę i wymianę doświadczeń z czołowymi ośrodkami 

badania koniunktury na świecie, w szczególności z ifo Institut z Monachium, 

KOF Konjunkturforschungsstelle z Zurichu, ISAE (wcześniej ISCO) 

z Rzymu oraz Insee z Paryża. 

Jakościowe badania koniunktury metodą testu umożliwiły 

monitorowanie kondycji polskiej gospodarki w warunkach transformacji 

systemowej i adaptacji podmiotów gospodarczych do warunków gospodarki 

rynkowej. Są także podstawą do określania trendów wzrostu gospodarczego, 

a przede wszystkim – poprzez budowanie systemów wskaźników wczesnego 

ostrzegania na podstawie wyników tych badań – do prognozowania 

kierunków zmian aktywności gospodarczej. Opracowany z inicjatywy 

profesor Adamowicz barometr koniunktury z wyprzedzeniem sygnalizuje 

zmiany dynamiki aktywności gospodarczej.  

Dzięki badaniom naukowym profesor Adamowicz prowadzone obecnie 

w IRG badania koniunktury gospodarczej są w pełni zharmonizowane 

z podobnymi badaniami ośrodków zagranicznych, zgodnie ze standardami 

CIRET, OECD, a obecnie Komisji Europejskiej. Gromadzone w tych 

badaniach dane można zatem wykorzystywać również do analiz 

porównawczych przebiegu procesów gospodarczych w skali 

międzynarodowej. Harmonizacja narzędzi i procedur badawczych 

umożliwiła w szczególności śledzenie zmian zachodzących w gospodarce 

polskiej po wejściu do UE (na tle innych krajów członkowskich).  
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Teoria wspólnych obszarów walutowych akcentuje synchronizację 

wahań koniunkturalnych jako jeden z warunków powodzenia wspólnej 

polityki pieniężnej. Skłoniło to profesor Adamowicz do podjęcia badań nad 

synchronizacją wahań cyklicznych. Wraz z zespołem przeprowadziła badanie 

nad synchronizacją wahań cyklicznych w Polsce i wybranych krajach strefy 

euro. Gromadzone w badaniach koniunktury dane o charakterze 

jakościowym wzbogacają możliwości poznania przebiegu działalności 

gospodarczej, rejestrując zdarzenia nieuchwytne dla statystyki publicznej. 

Stwarza to szansę dokonania pełniejszego opisu zachowań uczestników 

działalności gospodarczej w rożnych fazach cyklu koniunkturalnego, 

potwierdzając znane prawidłowości oraz umożliwiając odkrywanie nowych. 

Zainteresowania naukowe profesor Adamowicz w ostatnim okresie 

koncentrują się na badaniu dynamiki zmian aktywności gospodarczej 

i mechanizmów rozprzestrzeniania się wahań cyklicznych. 

Wśród problemów, z którymi borykała się profesor Adamowicz jako 

dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego od 1996 roku, główne miejsce 

zajmuje zapewnienie ciągłości prowadzonych badań. Nie podlega dyskusji, 

że tworzone przez długie lata szeregi czasowe tracą swą unikatową wartość 

po przerwaniu czy nawet okresowym zawieszeniu badania. Nie raz takie 

zagrożenie istniało i tylko szczególne umiejętności profesor Adamowicz 

dyplomatycznego działania w sytuacjach konfliktowych oraz znajdowania 

rozwiązań w sprawach nie do rozwiązania sprawiły, że ciągłość badań została 

utrzymana.  

Kończąc, chciałabym podkreślić szacunek i zaufanie, jakim profesor 

Adamowicz cieszy się w środowisku naukowym Kolegium Analiz 

Ekonomicznych i całej SGH, co jest wynikiem nie tylko jej wiedzy 

i osiągnięć, szczególnej aktywności i rzetelności, lecz również kultury 

osobistej oraz umiejętności budowania przyjacielskich relacji ze wszystkimi 

współpracownikami. 
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Elżbieta Adamowicz‡, Konrad Walczyk‡ 

 

Koniunktura w gospodarce polskiej 
10 lat po kryzysie finansowym i gospodarczym 

 
 

1. Wprowadzenie 

Kryzys finansowy i gospodarczy, który w 2007 r. wybuchł w USA 

i rozlał się po świecie (dalej „kryzys 2007+”), był na tyle głęboki, iż bywa 

porównywany z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933. Do dziś gospodarki 

wielu krajów, które go doświadczyły, nie osiągnęły poziomu aktywności 

sprzed kryzysu. Dla gospodarki polskiej był on względnie łagodny, bowiem 

stopa wzrostu realnego produktu krajowego brutto nie spadła poniżej zera. 

Polska nie przeszła więc klasycznej recesji, jednak reakcja na kryzys 2007+ 

ujawniła się wyraźnie w cyklu odchyleń. Faza spadkowa trwała wprawdzie 

krótko, bowiem ledwie dwa lata, lecz przyniosła ponad 4-krotne obniżenie 

się stopy wzrostu realnego PKB – z 7,6% w I kwartale 2007 r. do 1,8% 

w I kwartale 2009 r. W tym czasie stopy wzrostu realnych: konsumpcji 

gospodarstw domowych, inwestycji, eksportu i wartości dodanej 

w przemyśle zmniejszyły się, odpowiednio: z 7,3% do 4,1%, z 23,9% 

do -1,8%, z 12,1% do -11% i z 13,3% do -3,4% (wg GUS). W drugim 

kwartale 2009 roku tendencja spadkowa zakończyła się. 

Zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce po wybuchu kryzysu 

2007+ przebiegały różnie w poszczególnych obszarach działalności 

gospodarczej i odbiegały od wcześniej utrwalonych wzorców. Największe 

różnice dotyczą reakcji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Zmiany te 

są tematem niniejszego artykułu. Do ich zbadania wybrano zmienne 

opisujące koniunkturę w gospodarce oraz aktywność przedsiębiorstw 

i  gospodarstw domowych w latach 1995-2018. Każdej zmiennej ilościowej 

odpowiada zmienna jakościowa: produkt krajowy brutto (PKB) i barometr 

koniunktury (BARIRG), produkcja sprzedana przemysłu przetwórczego (IP) 

i wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) oraz 

konsumpcja (CONS) i wskaźnik nastrojów gospodarstw domowych 

(nastrojów konsumentów, IRGKGD). Dane ilościowe pochodzą z bazy 

Eurostatu, zaś dane jakościowe (wskaźniki koniunktury) z ankietowych 

badań koniunktury prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (IRG). Szeregi czasowe zostały 

                                                   
‡ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut 

Rozwoju Gospodarczego. 
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oczyszczone z wahań sezonowych i przypadkowych metodą 

TRAMO-SEATS (szeregi wygładzone) oraz zdetrendyzowane za pomocą 

filtra Christiano-Fitzgeralda. 

 

2. Koniunktura w Polsce po światowym kryzysie finansowym 
i gospodarczym 

2.1. Produkt krajowy brutto 

Pomimo wad produkt krajowy brutto jest najbardziej syntetycznym 

miernikiem działalności gospodarczej i z tego powodu powszechnie 

stosowany do oceny wyników gospodarki. W przebiegu realnego PKB dla 

wspólnego obszaru gospodarczego 28 krajów należących do Unii 

Europejskiej (UE28) można wyróżnić dwa cykle klasyczne. Były one 

związane z kryzysem 2007+ oraz kryzysem zadłużenia w strefie euro, który 

rozgorzał z całą siłą w 2011 r. (Rysunek 1). Z kolei w wahaniach składnika 

cyklicznego PKB wykształciły się cztery pełne cykle (odchyleń). Miały one 

miejsce, licząc czas trwania jako odległości między dolnymi punktami 

zwrotnymi, w okresach: III kwartał 1996 – IV kwartał 1998, IV kwartał 1998 

– IV kwartał 2004, IV kwartał 2004 – III kwartał 2009 i III kwartał 2009 – III 

kwartał 2013. Cykle te zostały zapoczątkowane przez cztery kryzysy 

o światowym lub europejskim zasięgu: kryzys dot-com, kryzys rosyjski, 

kryzys 2007+ i kryzys zadłużeniowy. Górne punkty zwrotne w tych cyklach 

datowane są na I kwartał 1998 r., III kwartał 2000 r., IV kwartał 2007 r. i II 

kwartał 2011 r. Obecnie w UE28 trwa faza wzrostowa cyklu 

zapoczątkowanego w III kwartale 2013 r., zbliżająca się do kolejnego, 

górnego punktu zwrotnego (Rysunek 2). 

Ścieżka wzrostu realnego PKB w Polsce była podobna do UE28 z tą 

różnicą, że nie stwierdzono spadku PKB po wybuchu kryzysu 2007+ 

i kryzysu zadłużeniowego, a jedynie spowolnienie tempa wzrostu. 

Odnotowano natomiast płytkie, punktowe reakcje na kryzysy dot-com 

i rosyjski oraz w IV kwartale 2005 r. (Rysunek 1). Średnia stopa wzrostu 

realnego PKB w okresie 1995-2018 była w Polsce dwukrotnie wyższa niż 

w UE28. 

W ujęciu cyklu wzrostowego sytuacja przedstawia się odmiennie. 

Realny PKB w Polsce zareagował zarówno na kryzys 2007+ (słabiej niż 

w UE28) jak i kryzys zadłużeniowy (silniej niż w UE28). Kryzys 

zadłużeniowy odznaczył się spadkiem stopy wzrostu realnego PKB o 5,2 

punktu procentowego, z 5,3% w IV kwartale 2011 r. do 0,1% w I kwartale 

2013 r. Siła oddziaływania czynników cyklicznych była znacznie większa niż 

podczas kryzysu 2007+; wartość składowej cyklicznej zmniejszyła się o 3,85 
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pkt, o 1,51 pkt więcej niż w recesji wywołanej kryzysem finansowym z 2007 

r. Ponadto, w Polsce wystąpił dodatkowy (nienotowany w UE28) cykl, 

w okresie IV kwartał 2002 – II kwartał 2005, spowodowany pozytywnym 

szokiem popytowym związanym z przystąpieniem do Unii Europejskiej. 

Inaczej rozwija się również faza wzrostowa zapoczątkowana w 2013 r. – 

w Unii Europejskiej wzrost realnego PKB odbywa się w mniej więcej stałym 

tempie, natomiast w Polsce w 2016 r. nastąpiło gwałtowne przyspieszenie. 

 

 
Rysunek 1. Dynamika realnego PKB w Polsce (PKB.PL.SA, prawa skala) 

i UE28 (PKB.EU.SA) w latach 1995-2018 (wygładzone indeksy 

jednopodstawowe 2010=100). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 

Nieco inaczej przebiegały zmiany barometru koniunktury w Polsce 
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choć wciąż BARIRG nie osiągnął poziomu z roku 2007. Różnica wynosi 

ponad 13 pkt. 

 

 
Rysunek 2. Wahania składników cyklicznych realnego PKB w Polsce 

(GDP.PL.C, prawa skala) i UE28 (GDP.EU.C) w latach 1995-2018 (indeksy 

jednopodstawowe 2010=100). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 

 

 
Rysunek 3. Wahania wygładzonych barometrów koniunktury w Polsce  

(BARIRG.SA) i UE28 (ESI.EU.SA) w latach 2000-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i IRG SGH. 
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2.2. Producenci 

Podobieństwa między gospodarkami Polski i UE28 ujawniają się 

również w zmianach produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego 

i wskaźnika koniunktury przemysłowej. Obie gospodarki zareagowały na 

kryzys 2007+ spadkiem wielkości produkcji przemysłu przetwórczego 

(Rysunek 5) – w Unii Europejskiej wyniósł on ponad 20% (w okresie styczeń 

2008 r. – kwiecień 2009 r.), a w Polsce ponad 13% (w okresie styczeń 2008 

r. – styczeń 2009 r.). W obu gospodarkach wystąpiła także recesja wywołana 

przez kryzys zadłużeniowy. W Polsce trwała o rok krócej niż w UE28 i była 

bardzo płytka – wartość indeksu obniżyła się zaledwie o trzy punkty (w UE28 

o 4,5 pkt). 

 

 
Rysunek 4. Wahania składników cyklicznych barometrów koniunktury 

w Polsce (BARIRG.C) i UE28 (ESI.EU.C) w latach 2000-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i IRG SGH. 
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Rysunek 5. Dynamika wygładzonych indeksów realnej produkcji sprzedanej 

przemysłu przetwórczego w Polsce (IP.PL.SA) i UE28 (IP.EU.SA) 

w latach 2000-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 

 
Rysunek 6. Wahania składników cyklicznych indeksów produkcji 

sprzedanej przemysłu w Polsce (IP.PL.C) i UE28 (IP.EU.C) 

w latach 2000-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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również w reakcji na kryzys dot-com oraz kryzys zadłużeniowy (Rysunek 7). 

Różnice między Polską a UE28 ujawniają się wystąpieniem dodatkowego 

cyklu związanego z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (Rysunek 8) 

oraz w wartościach wskaźników – w niemal całym badanym okresie wartości 

IRGIND przewyższały wartości wskaźnika koniunktury przemysłowej 

w UE28. Co więcej, wyraźnie widać, że wskaźnik koniunktury przemysłowej 

w Polsce wyprzedza wskaźnik koniunktury przemysłowej w Unii 

Europejskiej. 

 

 
Rysunek 7. Wahania wygładzonych wskaźników koniunktury w przemyśle 

przetwórczym w Polsce (IRGIND.SA) i UE28 (ICI.EU.SA) 

w latach 2000-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i IRG SGH. 
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i w UE28 utrzymuje się faza wzrostowa. Po trzecie, po roku 2000 wszystkie 

punkty zwrotne w przebiegu składowej cyklicznej indeksu konsumpcji 

w Polsce są opóźnione względem odpowiednich punktów zwrotnych w UE28 

(jakby wskazując kierunek oddziaływania/napływu kryzysu) (Rysunek 10). 

 

 
Rysunek 8. Wahania składników cyklicznych wskaźników koniunktury 

w przemyśle przetwórczym w Polsce (IRGIND.C) i UE28 (ICI.EU.C) 

w latach 2000-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i IRG SGH . 

 

 
Rysunek 9. Dynamika wygładzonych indeksów konsumpcji prywatnej 

w Polsce (CONS.PL.SA, prawa skala) i UE28 (CONS.EU.SA) 

w latach 1995-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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Rysunek 10. Wahania składników cyklicznych indeksów konsumpcji 

prywatnej w Polsce (CONS.PL.C, prawa skala)) i UE28 (CONS.EU.C) 

w latach 1995-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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pozytywnych zmian zarówno producenci jak i konsumenci z rosnącym 

scpetycyzmem oceniają ogólny stan polskiej gospodarki. 

 

 
Rysunek 11. Wahania wygładzonych wskaźników nastrojów konsumentów 

w Polsce (CSI.PL.SA) i UE28 (IRGKGD.SA) w latach 1995-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i IRG SGH. 

 

 
Rysunek 12. Wahania składników cyklicznych wskaźników nastrojów 

konsumentów w Polsce (IRGKGD.C) i UE28 (CSI.EU.C) 

w latach 1995-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i IRG SGH. 
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Rysunek 13. Ocena ogólnej kondycji gospodarki polskiej (stan) przez 

przedsiębiorców w latach 1997-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 

 

 
Rysunek 14. Ocena ogólnej kondycji gospodarki polskiej (stan) przez 

konsumentów w latach 1996-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 
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IRG SGH z wyprzedzeniem (w stosunku do danych ilościowych) sygnalizują 

zmiany aktywności gospodarczej.  

W przypadku PKB i konsumpcji gospodarstw domowych widoczna jest 

tendencja wzrostowa, utrzymująca się do końca badanego okresu. Natomiast 

w produkcji sprzedanej przemysłu od 2017 r. nasila się tendencja spadkowa. 

Także w  przebiegu zmiennych jakościowych widoczne jest zahamowanie 

tendencji wzrostowej (wskaźnik nastrojów konsumentów) lub rozpoczęła się 

tendencja spadkowa (BAR IRG, wskaźnik koniunktury w przemyśle). 

Tendencja wzrostowa w przebiegu PKB w Polsce podtrzymywana jest 

przez wzrost konsumpcji. Odnotowane zmiany nastrojów każą oczekiwać 

spadku PKB w nadchodzącym okresie. 

Po 2013 roku widoczne były zaburzenia w reakcjach uczestników 

działalności gospodarczej. Odbiegały one od wcześniej ustalonych wzorców. 

Zaburzenia te miały wpływ na zmianę udziałów poszczególnych wskaźników 

w wartość barometru BAR IRG oraz jego większą zmienność1. 

  

                                                   
1 Więcej na ten temat w pracy Klimkowskiej w niniejszym tomie (s. 33-41). 
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Urszula Grzelońska‡ 

 

Jak jest określany kierunek zmian technologicznych 
w gospodarce 

 
 

Na przełomie wieków powszechny w ekonomii stał się pogląd, że 

zmiany technologiczne są (obecnie) najważniejszym czynnikiem 

kształtującym konkurencyjność i wzrost poszczególnych gospodarek oraz 

całej gospodarki światowej. Stąd kraje pozostające poza czołówką 

światowych liderów  zmian technologicznych, a aspirujące do znalezienia się 

w świecie społeczeństw zamożnych i liczących się, kierują znaczną część 

prowadzonej przez siebie polityki ekonomicznej na przyśpieszanie 

przekształcania stosowanych u siebie technologii, uruchamianie 

odpowiednich bodźców i sprzyjających instytucji. W tych warunkach 

naturalnym staje się pytanie, jakie kierunki zmian technologii należy 

wspierać, aby pozostać w peletonie rozwoju gospodarczego, oraz pytanie 

bardziej zasadnicze, w jaki sposób były i są określane kierunki zmian 

technologii. Wydaje się, że literatura ekonomiczna, która powstała z oglądu 

obecnego przyśpieszenia technologicznego, pozwala odpowiedzieć na te 

pytania. Mają one znaczenie dla gospodarek obecnie doganiających świat pod 

względem konkurencyjności i tempa rozwoju. W szkicu tym podejmuję próbę 

odpowiedzi na postawione pytania, szukając źródeł i inspiracji w literaturze 

z końca ubiegłego wieku, traktującej o mikroekonomicznych aspektach 

zmian technologicznych i innowacji. 

Na początek kilka zdań zawierających elementarne wyjaśnienia 

terminologiczne. Zmiany technologiczne zaczynają się w przedsiębiorstwach 

wytwarzających dobra materialne i usługi, do czego stosują one określone 

technologie, czyli zestawy czynników produkcji w przyjętych proporcjach 

z ustalonym sposobem postępowania z tymi czynnikami w procesie 

produkcyjnym. Zmiana stosowanej technologii, czyli sposobu postępowania 

z czynnikami produkcji, to innowacja, a przedsiębiorstwo wprowadza ją, 

poszukując (ciągle) sposobów poprawy wyników swojego gospodarowania. 

Pojęcia: „zmiana technologii wytwarzania (dobra)” i „innowacja” są używane 

w tym opracowaniu zamiennie. Przeprowadzenie zmiany, czyli 

wprowadzenie innowacji, wymaga odpowiedniego przygotowania 

(technicznego), to jest stworzenia i sprawdzenia nowej technologii. Proces 

ten znany jest w Polsce pod nazwą badania i rozwój (B+R). We 

                                                   
‡ Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 
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współczesnych przedsiębiorstwach, traktujących innowacje jako 

podstawową metodę konkurowania z innymi przedsiębiorstwami, zakłady 

czy zespoły prowadzące R+B, przygotowujące nowe technologie produkcji, 

stanowią z reguły (a przynajmniej do niedawna stanowiły) normalną część 

każdego przedsiębiorstwa, które zużywa w niej część dostępnych czynników 

produkcji. 

Działalność jednostek B+R oznacza – patrząc od strony technicznej – 

uściślenie, dopracowanie zamierzonej do wprowadzenia technologii. 

W uogólnionej interpretacji działalność B+R jest produkowaniem informacji 

zmniejszającej niepewność towarzyszącą nieeksploatowanej dotychczas 

technologii, a ściślej jest wytwarzaniem wiedzy (technicznej). Niepewność 

jest cechą towarzyszącą przedsiębiorstwu wprowadzającemu innowacje. 

Niepewnością charakteryzują się również procesy wytwarzania informacji 

zmniejszającej tę niepewność, są to bowiem procesy badawcze i różnią się 

one od standardowych procesów produkcyjnych m.in. stopniem niepewności 

powodzenia samych procesów oraz stopniem niepewności osiąganych 

wyników. Ponadto, procesy wytwarzania informacji charakteryzują się 

kilkoma cechami, które dla pytania postawionego w tym szkicu nie mają – 

jak się wydaje – większego znaczenia.  

Z uwagi na to, że przedsiębiorstwo będące właścicielem zakładu czy 

oddziału B+R działa dla uzyskania założonych wyników ekonomicznych 

i nikt go nie premiuje w zależności od samego znaczenia i skali dokonanych 

innowacji, stara się ono tak projektować swoją aktywność innowacyjną, aby 

nie przekraczać terminów i poziomów osiąganych przychodów i dochodów. 

W swoich wyborach stara się optymalizować kombinację planowanych 

dodatkowych przychodów i dodatkowych kosztów (wydatków na B+R). Nie 

wszystkie innowacje wymagają tyle samo nakładów na B+R dostarczających 

koniecznych informacji. Im mniej powiązań gospodarczych wymaga 

przewidziana zmiana technologii i im mniej dodatkowej wiedzy jest 

potrzebnej do jej skutecznego wprowadzenia, tym jest „tańsza”. Można 

postawić hipotezę, iż innowacje usprawniające wymagają wytworzenia 

względnie najmniej nowej wiedzy, są zatem podejmowane najczęściej. 

Rzadziej wprowadzane są natomiast innowacje radykalne, wymagające 

zorganizowanych badań prowadzonych przez profesjonalne zakłady B+R. 

Pozostałe kategorie innowacji wymagają aktywności wielu innowatorów 

i dużych porcji nowej wiedzy.  

Czy można ustalić przesłanki stojące za decyzjami o wyborze gałęzi 

produkcji czy działu gospodarki, której dotyczyć ma wprowadzana czy 

planowana zmiana technologiczna, zwłaszcza jeśli się zauważy, co nie jest 

szczególnie trudne, że zmiany technologiczne faktycznie wprowadzane 
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skupiają się określonych działach czy gałęziach gospodarki, prowadząc do 

ich większych czy mniejszych przekształceń? Czy można, tak jak 

w przypadku pojedynczego przedsiębiorstwa ulokowanego w określonej 

gałęzi i wprowadzającego innowacje w technologie stosowane w tej gałęzi, 

mówić o kosztach związanych z różnymi kierunkami innowacji? W każdej 

chwili poziom wiedzy dotyczącej stosowanych technologii w różnych 

gałęziach kształtuje się losowo. Między innymi z tego powodu, że wiedza 

tworzona głównie i z premedytacją z punktu widzenia konkretnych interesów 

gospodarczych, czyli wiedza dostarczana przez badania prowadzone przez 

jednostki B+R, jest ostatnią porcją wiedzy dodanej do zasobu wiedzy 

związanej z różnymi gałęziami, a wytworzonej przez podmioty 

instytucjonalnie do niedawna odległe od gospodarki, przez podmioty sfery 

nauki. Pracujący tam ludzie kierują się skomplikowanymi motywami i są 

zachęcani równie skomplikowanym systemem bodźców, tworzonym przez 

rządy poszczególnych krajów i filantropów finansujących badania naukowe. 

W ten sposób określany jest zasób wiedzy powstający w tzw. badaniach 

podstawowych i stosowanych. Tak więc duży czy mały zasób wiedzy 

(technicznej) o technologiach będących na różnych stopniach dojrzałości do 

zastosowania w różnych gałęziach nie może służyć jako wskazówka do 

koncentracji na nich czy unikaniu ich przez innowatorów . 

Rozstrzygnięciu tej kwestii może pomóc wykorzystanie koncepcji 

paradygmatu techniczno-ekonomicznego, wprowadzonej do literatury 

przedmiotu przez Giovanniego Dosiego (1982). Koncepcja ta może mieć 

dwie interpretacje: statyczną i dynamiczną. W interpretacji statycznej 

definiowany paradygmat to zestaw produktów i ich względnego znaczenia, 

stosowanych technologii oraz systemów organizacyjnych, które określają 

wydajność dostępnych zasobów i możliwości rozwojowe gospodarek. Jeśli 

w danej chwili panuje względnie powszechna zgodność co do powyższych 

elementów, możemy uznać, że panuje określony paradygmat 

techniczno-organizacyjny w gospodarce (czy na świecie). Na podstawie tak 

rozumianego paradygmatu zaczynają działania przedsiębiorcy – innowatorzy 

poszukujący nowych kombinacji, mówiąc językiem Józefa Schumpetera. 

Konkretne kierunki tych działań wybierają oni, uwzględniając spodziewane 

dodatkowe dochody z jednej strony, a z drugiej, dodatkowe koszty, dla 

których kluczowym czynnikiem jest niepewność towarzysząca planowanym 

zmianom technologicznym. Jeżeli teraz zdarzy się, że kilku czy kilkunastu 

innowatorów podejmie innowacji w tej samej lub podobnej od strony 

technicznej części gospodarki, sygnały pojawiające się w gospodarce 

o dokonywanych zmianach w postaci nowych produktów czy nowych 

przepływów różnych dóbr itp. ulegają wzmocnieniu, budząc zainteresowanie 
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innowatorów mniej zdeterminowanych i ambitnych i skłaniając ich do 

pójścia drogą liderów. Zmiany technologiczne o określonej charakterystyce 

technicznej z pojedynczych ewenementów przekształcają się w coraz bardziej 

masowe strumienie i z czasem kształtuje się nowy paradygmat 

techniczno-ekonomiczny, który – tym razem w interpretacji dynamicznej – 

oznacza powszechnie przyjęty kierunek zmian strukturalnych w gospodarce, 

zmian technologii, organizacji itp. Zmiany te stają się coraz tańsze ze 

względu m.in. na ich powszechność (każda innowacja przynosi efekt 

zewnętrzy w postaci nowej wiedzy, w zasadzie bezkosztowej dla następców 

i naśladowców), wobec tego tym chętniej są podejmowane aż do wyczerpania 

możliwości w postaci ograniczonych zasobów produkcyjnych lub braków 

wiedzy przychodzącej do gospodarki z zewnątrz i do … zmiany 

paradygmatu.    

Można więc stwierdzić, że zmianami technologicznymi w gospodarce 

rządzą panujące kolejno paradygmaty techniczno-ekonomiczne. Jako że 

wykształcają  się one losowo, gdyż masowe strumienie zmian wykształcają 

się losowo z nielicznych zmian dokonywanych przez innowatorów  

pionierów, przeto można ogólnie stwierdzić, że kierunkami zmian 

technologicznych w gospodarkach i na świecie rządzi los. Możliwa jest  

identyfikacja paradygmatu techniczno-ekonomicznego panującego w danej 

chwili w gospodarce i paradygmatu rządzącego dokonywanymi w danym 

okresie zmianami. Niewiele zaś można powiedzieć o prawdopodobnym 

kierunku zmian odbywających się nawet w nieodległej przyszłości. Wynika 

z tego, że równie wątpliwe co do skuteczności jest dekretowanie przyszłych 

kierunków zmian przez np. rządy poszczególnych krajów zatroskane niskim 

tempem rozwoju gospodarczego czy działające w najlepszej wierze komisje 

i zespoły ekspertów. 
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Joanna Klimkowska 

 

Koniunktura ogólnogospodarcza a koniunktury 
branżowe. Analiza zmienności barometru IRG SGH 

 

 

Barometr IRG SGH (BARIRG) jest średnią ważoną sześciu 

wskaźników koniunktury w: przemyśle przetwórczym (IND), budownictwie 

(CON), handlu (TR), rolnictwie (AGR), bankowości (B) i transporcie 

samochodowym (TS) oraz wskaźnika kondycji gospodarstw domowych 

(HD). Wskaźniki pierwszy i ostatni są liczone z podwojoną wagą (2/9), 

a pozostałe z wagą 1/9. Od 20 lat wagi te są stałe. Zmienność wartości 

barometru IRG SGH, widoczna nawet w przebiegu szeregu wygładzonego 

(Rysunek 1), jest zatem wynikiem zmienności wartości poszczególnych jego 

składowych. Ponadto, zmiany wartości jednej składowej mogą być 

zniwelowane zmianami wartości innej składowej. Wkład zmian wartości 

poszczególnych wskaźników w zmiany wartości barometru może być więc 

zmienny. W badanym okresie, tj. w latach 1999-2018, a zwłaszcza po 2014 

roku, reakcje uczestników badań IRG często odbiegały od utrwalonych 

wcześniej wzorców zachowań, co skutkowało zarówno nietypowym 

wpływem wskaźników na zmiany wartości BARIRG (zmianami udziałów 

poszczególnych wskaźników w barometrze), jak i nietypowymi zmianami 

jego wartości (Tabela 1, Rysunki 2-7).  

 

 
Rysunek 1. Wygładzony barometr koniunktury w Polsce w latach 

2000-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 
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Tabela 1. Podstawowe statystyki wartości wskaźników w latach 1999-2018. 

 IND CON TR HD AGR B TS BARIRG 

do Q2 2014 

średnia -1,16 -3,37 0,55 -39,32 -12,24 21,63 -14,74 -9,90 

σ 8,08 20,51 5,92 12,24 10,36 17,15 15,25 9,26 

max 15,90 41,95 12,40 -9,98 8,80 58,20 19,80 12,05 

min -25,50 -41,60 -10,40 -57,78 -46,67 -8,80 -61,00 -28,15 

rozstęp 41,40 83,55 22,80 47,80 55,47 67,00 80,80 40,20 

od Q3 2007 do Q2 2014 

średnia -3,52 -5,06 0,18 -36,20 -8,37 21,41 -20,02 -10,15 

σ 8,48 18,17 5,52 11,94 7,68 16,80 16,51 9,46 

max 11,40 28,25 12,40 -9,98 8,80 58,20 19,80 10,82 

min -25,50 -41,60 -9,80 -53,40 -28,00 -3,50 -61,00 -28,15 

rozstęp 36,90 69,85 22,20 43,42 36,80 61,70 80,80 38,97 

od Q3 2014 

średnia -0,99 0,02 0,53 -15,70 -5,37 7,40 -15,43 -5,14 

σ 3,64 14,06 5,00 8,73 6,32 14,45 6,68 5,16 

max 5,10 28,60 9,10 -2,00 7,25 29,53 -2,00 3,29 

min -7,80 -20,30 -7,80 -29,50 -15,20 -24,17 -26,60 -16,70 

rozstęp 12,90 48,90 16,90 27,50 22,45 53,70 24,60 19,99 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 
 

Porównanie okresu ostatnich trzech lat z okresem II kwartał 2007 r. – 

II kwartał 2014 r. przynosi następujące obserwacje. Jedynie dla sektora 

bankowego średnia wartość wskaźnika w ostatnich trzech latach zmalała i to 

znacznie. Dla wszystkich pozostałych działów nastąpił wzrost średniej, przy 

czym  jest on znaczący w przypadku wskaźnika kondycji gospodarstw 

domowych, a wskaźnika koniunktury w handlu znikomy. Wzrosła również 

średnia wartość BARIRG. Jednocześnie zmniejszył się rozrzut wartości 

wskaźników koniunktury we wszystkich działach, mierzony zarówno 

odchyleniem standardowym (czyli wokół średniej), jak i rozstępem (różnicą 

między ekstremalnymi wartościami). Największy spadek rozrzutu widoczny 

jest dla wskaźników koniunktury w przemyśle i transporcie, a w następnej 

kolejności wskaźnika kondycji gospodarstw domowych oraz wskaźników 

koniunktury w rolnictwie, budownictwie, handlu i bankowości. Dla BARIRG 

rozrzut wartości w okresie ostatnich trzech lat zmalał o ok. 45% rozrzutu 

z okresu III kwartał 2007 r. – II kwartał 2014 r. 

Analizie poddane zostały również kwartalne zmiany wartości 

poszczególnych wskaźników koniunktury. Wyniki zestawione są w Tabeli 2. 
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Jeśli chodzi o średnią wielkość zmiany, różnice między badanymi okresami 

nie są duże. Tylko dla wskaźnika koniunktury w handlu średnia z ostatnich 

trzech lat zmalała, a i to nieznacznie. Największy wzrost, rzędu 2,2-2,4 pkt,  

odnotowujemy dla wskaźników koniunktury w budownictwie i kondycji 

gospodarstw domowych. Bardziej znaczące są natomiast zmiany w rozrzucie. 

Odnosi się to przede wszystkim do wskaźnika koniunktury w bankowości, 

którego odchylenie standardowe zmian kwartalnych wzrosło o ponad 11 pkt, 

a rozstęp o 36 pkt. Dla pozostałych wskaźników odnotowujemy głównie 

spadek rozrzutu zmian; największy dla wskaźnika koniunktury 

w budownictwie, a następnie wskaźnika koniunktury w transporcie. 

W konsekwencji kwartalne zmiany BARIRG w okresie ostatnich trzech lat 

podlegały mniejszym zmianom niż w latach wcześniejszych. 
 

Tabela 2. Podstawowe statystyki kwartalnych zmian wartości wskaźników 

w okresie 1999-2018. 

 IND CON TR HD AGR B TS BARIRG 

do Q2 2014 

średnia 0,32 0,27 0,23 0,20 0,69 0,19 0,23 0,30 

σ 6,63 21,22 7,97 5,72 6,55 11,17 9,22 4,86 

max 15,20 43,20 20,80 12,85 16,63 20,63 20,87 12,14 

min -12,50 -33,40 -13,10 -11,90 -12,10 -25,10 -22,23 -13,92 

rozstęp 27,70 76,60 33,90 24,75 28,73 45,73 43,10 26,06 

od Q3 2007 do Q2 2014 

średnia -0,30 -1,11 -0,10 -0,60 -0,07 -1,41 -1,02 -0,61 

σ 6,98 20,94 6,96 6,15 5,96 11,45 10,42 5,59 

max 14,10 43,20 14,70 7,20 12,00 20,63 20,87 12,14 

min -12,50 -31,40 -12,70 -11,90 -12,10 -25,10 -22,23 -13,92 

rozstęp 26,60 74,60 27,40 19,10 24,10 45,73 43,10 26,06 

od Q3 2014 

średnia -0,11 1,11 -0,29 1,76 0,18 -0,29 0,74 0,53 

σ 5,91 16,37 7,48 3,99 5,11 23,31 6,28 4,86 

max 11,40 29,50 14,50 10,00 7,85 38,67 17,50 11,92 

min -9,60 -22,55 -10,00 -3,70 -9,60 -43,60 -8,60 -7,50 

rozstęp 21,00 52,05 24,50 13,70 17,45 82,27 26,10 19,42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 
 

Zmianom tym towarzyszyły, jak wspomniano, zmiany wzorców 

sezonowości. Z uwzględnieniem wyraźnych różnic między okresami przed 
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i po wybuchu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego (Q2 2007), 

można zauważyć pewne prawidłowości, a mianowicie:  

1) w pierwszym kwartale roku wartości wskaźników koniunktury 

w przemyśle przetwórczym, rolnictwie oraz transporcie maleją, 

a wartości wskaźników koniunktury w budownictwie i handlu rosną; 

wartość BARIRG spada;  

2) w drugim kwartale roku następuje wzrost wartości prawie 

wszystkich (poza handlem) wskaźników koniunktury, a tym samym 

i wzrost wartości BARIRG; 

3) w trzecim kwartale roku na ogół rosną wartości wskaźników 

koniunktury w rolnictwie,  transporcie, a także wskaźnika kondycji 

gospodarstw domowych, maleją zaś wartości wskaźników 

koniunktury w budownictwie i handlu. W pozostałych (badanych) 

działach gospodarki nie uwidacznia się jakikolwiek wyraźny 

schemat, jednakże przed wybuchem kryzysu (Q2 2007) częściej 

rosły wartości wskaźników koniunktury w przemyśle przetwórczym 

i bankowości niż w okresie następnym; dotyczy to również 

BARIRG; 

4) w czwartym kwartale roku przeważają spadki, zwłaszcza wartości 

wskaźników koniunktury w budownictwie, handlu, sektorze 

bankowym i transporcie. W przypadku wskaźników koniunktury 

w przemyśle przetwórczym i rolnictwie zmiany są podobne jak 

w kwartale trzecim. Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych 

z równą częstością wzrastał, jak i malał. Wartość BARIRG maleje. 

Poza wymienionymi odnotowano także znaczące odstępstwa od rytmu 

sezonowego, polegające na: spadku w drugim kwartale drugim wartości 

wskaźników koniunktury bankowej (w 2018 r.) i transportowej (w 2017 r.) 

oraz wzrostu wartości BARIRG w kwartale czwartym (w latach 2015 i 2017) 

i pierwszym (w 2017 r.), wynikającego ze znacznego wzrostu wartości 

wskaźników cząstkowych. 

W kontekście rozważań warto przyjrzeć się, czy w badanym okresie 

nastąpiły zmiany w udziałach poszczególnych wskaźników cząstkowych 

w kwartalnych zmianach wartości barometru. Ze względu na to, iż w każdym 

przypadku zmiany mogą być o kierunku wzrostowym lub spadkowym, każdą 

zmianę wskaźnika cząstkowego odniesiono do sumy zmian o takim samym 

kierunku2. Przykładowo, udział wskaźnika koniunktury bankowej 

                                                   
2 Przypuśćmy, celem ilustracji, że w danym kwartale wzrosły wartości wskaźników 

koniunktury w przemyśle, rolnictwie i transporcie o 4,5, 5 i 9 pkt, odpowiednio, a zmalały 

wartości wskaźników koniunktury w budownictwie, handlu i bankowości oraz wskaźnik 

kondycji gospodarstw domowych o 12, 2, 15 i 3 pkt, odpowiednio. Sumaryczny efekt 
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w wysokości 40% oznacza, że w sumie – uwzględniającej wagi stosowane 

w barometrze – wszystkich zmian wzrostowych w danym kwartale wzrost 

wartości tego wskaźnika stanowi 40%. Kierunek zmian spadkowych 

oznaczony jest minusem (-). 

 

 
Rysunek 2. Udział wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym 

w kwartalnych zmianach BARIRG w latach 2007-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 

 

Udział wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym mieści się 

na ogół w przedziale (-35%, 35%)3 (Rysunek 2). Tylko raz, w trzecim 

kwartale 2010 r., osiągnął poziom 100%. Charakterystyczną cechą jest 

naprzemienność wzrostów i spadków, przy czym udziały o charakterze 

spadkowym są większe niż wzrostowe. W latach 2014-2016 udział jest 

mniejszy (bez względu na kierunek zmian).  

Wpływ wskaźnika koniunktury w budownictwie na kwartalne zmiany 

BARIRG jest ściśle powiązany z rytmem zmian sezonowych: wzrosty notuje 

się w kwartałach pierwszym i drugim, a spadki w trzecim i czwartym. 

W spadkowej fazie cyklu gospodarczego dwukrotnie jednak wartość 

wskaźnika w kwartale pierwszym obniżyła się. Widoczne są też nietypowe 

zmiany w postaci znikomego wzrostu w pierwszym kwartale 2016 r., spadku 

w I kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r. oraz wzrostu w trzecim kwartale 

2017 r. Trzykrotnie zmianie wartości wskaźnika koniunktury 

                                                   
wzrostowy barometru wynosi zatem 23/9 pkt, a efekt spadkowy 35/9 pkt. Wartość barometru 

zmalała więc o 12/9 pkt (1,33 pkt). Udział przemysłu wynosi 39,13%, rolnictwa 21,74%, 

budownictwa -34,29%, a gospodarstw domowych -17,14%.  
3 Końce przedziału obliczono na podstawie średniej i odchylenia standardowego. 
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w budownictwie nie towarzyszyły podobne zmiany pozostałych 

wskaźników. W udziale wskaźnika w kwartalnych zmianach BARIRG 

przeważają wartości z przedziału (-52%, 41%). 

 

 
Rysunek 3. Udział wskaźnika koniunktury w budownictwie w kwartalnych 

zmianach BARIRG w latach 2007-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 

 

W okresie III kwartał 2017 r. – II kwartał 2018 r. podstawowe statystyki 

kwartalnych zmian w handlu i przemyśle przetwórczym są bardzo zbliżone 

(Tabela 2), jednak to podobieństwo nie przenosi się na udział w zmianach 

wartości BARIRG, nie tylko ze względu na inne wagi, ale i inny rytm 

sezonowy. Największy wkład wskaźnika koniunktury w zmiany wartości 

barometru przypadają na ogół na pierwszy kwartał roku4, co jest 

spowodowane szczytem aktywności w handlu w okresie przed Świętami 

Wielkanocnymi. Poza kilkoma kwartałami udział wskaźnika koniunktury 

w handlu w kwartalnych zmianach BARIRG był zdecydowanie poniżej 30%, 

bez względu na kierunek zmian, a w latach 2008-2013 raczej nie przekraczał 

15%. W ostatnich dwóch latach jednak wpływ na zmiany wartości BARIRG 

nasilił się, osiągając w I kwartale 2018 r. nawet 100%.   

Wzrost udziału w zmianach wartości BARIRG dotyczy także 

wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym i to w dłuższym okresie 

(Rysunek 5). Wzrósł znacznie już w 2010 r., a od roku 2011 naprzemiennie 

zwiększał się i zmniejszał. Amplituda zmian udziału w latach 2014-2017 

                                                   
4 W latach 2009 i 2013 zmiana była jednak o charakterze spadkowym, niewielka, a zatem 

i bez znaczącego wpływu na wartość barometru.  
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przekracza 100%, co prawdopodobnie było wynikiem dużej niepewności 

bankowców co do prawnych warunków prowadzenia działalności bankowej 

i kierunku polityki gospodarczej, w tym obawami przed skutkami 

wprowadzanego przez rząd podatku bankowego. 

 

 
Rysunek 4. Udział wskaźnika koniunktury w handlu w kwartalnych 

zmianach BARIRG w latach 2007-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 

 

 
Rysunek 5. Udział wskaźnika koniunktury w bankowości w kwartalnych 

zmianach BARIRG w latach 2007-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 
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Całkiem odmiennie natomiast wyglądają udziały w kwartalnych 

zmianach BARIRG wskaźnika koniunktury w rolnictwie (Rysunek 6). 

Z nielicznymi wyjątkami mieszczą się one w przedziale (20%, 30%), 

z dominującym rytmem sezonowych wzrostów w kwartałach drugim 

i trzecim, spadków w kwartale pierwszym i tendencją przechodzenia od 

wzrostów do spadków w kwartale czwartym. W grupie wzrostowych 

udziałów największe przypadają na III kwartał, który jest szczytem 

sezonowego ożywienia w rolnictwie. 

 

 
Rysunek 6. Udział wskaźnika koniunktury w rolnictwie w kwartalnych 

zmianach BARIRG w latach 2007-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 

 

Jeszcze większy optymizm niż w nastrojach rolników widoczny jest 

u gospodarstw domowych. Od początku badania gospodarstw domowych 

przez IRG SGH wskaźnik ich kondycji przyjmuje wartości ujemne. 

Z wyjątkiem krótkiego początkowego okresu oraz  lat 2005-2008 r. wartości 

wskaźnika są nie większe niż -30 pkt. Osłabienie się pesymizmu, a tym 

samym symptomy o charakterze optymistycznym, pojawiają się dopiero 

w roku 2013 i występują do dziś. Od tego czasu wskaźnik kondycji 

gospodarstw domowych kontynuuje wzrost, zbliżając się do wartości zero 

(w drugim kwartale 2018 r. przyjął wartość -2,0 pkt). Cechą 

charakterystyczną szeregu wartości wskaźnika jest brak sezonowości. 

Wzrosty notowane zwłaszcza od 2013 r. są systematyczne, jednak niewielkie. 

Zatem mimo dużej wagi wskaźnika kondycji gospodarstw domowych jego 

udział w zmianach BARIRG nie jest  znaczny (Rysunek 7), aczkolwiek 

wzrastający (z wyłączeniem kwartałów drugiego i trzeciego 2016 r.). 
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Rysunek 7. Udział wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (nastrojów 

konsumentów) w kwartalnych zmianach wartości BARIRG 

w latach 2007-2018. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH. 

 

   
 

Z analizy wynika, iż na kwartalną dynamikę BARIRG po roku 2013 

wpływają przede wszystkim wskaźniki koniunktury w przemyśle 

przetwórczym, budownictwie i bankowości. Wynik ten skłania do rozważenia 

zmiany formuły barometru w celu zwiększenia jego zdolności opisu 

koniunktury gospodarczej w Polsce. 
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Katarzyna Majchrzak‡ 

 

Koniunktura w handlu w latach 1994-2018 
 
 
1. Wprowadzenie 

Badania koniunktury w handlu w IRG SGH rozpoczęto w IV kwartale 

1993 roku. W sumie do końca 2018 roku przeprowadzono sto ich edycji. 

Badania prowadzone są na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorstw 

handlowych. Na przestrzeni lat wielokrotnie odświeżana była próba 

badawcza. W latach 1994-2009 ankiety wysyłano kwartalnie do 500-2500 

przedsiębiorstw handlowych, zaś w latach 2010-2018 do 330-1600 

przedsiębiorstw. W latach 1994-2018 współczynnik zwrotu wahał się między 

8% a 50%. Przykładowo, w 2009 roku ankiety skierowano do około 700 

przedsiębiorstw handlowych. Współczynnik zwrotu ankiet wyniósł wówczas 

– w zależności od kwartału – od 33% do 44%. Z kolei w pierwszym półroczu 

2017 roku ankiety wysłano do ponad 330 przedsiębiorstw handlowych, 

a osiągnięty współczynnik zwrotu wyniósł 39% i 38%, odpowiednio 

w kwartałach pierwszym i drugim. W kolejnych dwóch kwartałach, po 

odświeżeniu próby, do wypełnienia ankiet angażowano w każdym kwartale 

powyżej 1500 przedsiębiorstw handlowych (1560 w III kwartale oraz 1514 

w IV kwartale), uzyskując współczynnik zwrotu na poziomie odpowiednio: 

8% oraz 9%.  

Przesyłana do przedsiębiorstw handlowych ankieta obejmuje pytania 

dotyczące ich sytuacji ogólnej i finansowej, wielkości zapasów, zakupów od 

dostawców krajowych i zagranicznych, wielkości zatrudnienia, cen, 

konkurencji, wolumenów sprzedaży, powierzchni magazynowej oraz 

czynników utrudniających prowadzenie działalności handlowej. 

Ankietowani mają możliwość udzielania odpowiedzi w skali trzystopniowej. 

Są to oceny jakościowe. Dynamikę poszczególnych zmiennych ocenia się na 

podstawie wartości salda odpowiedzi, będącego różnicą między odsetkiem 

odpowiedzi wskazujących na poprawę sytuacji a odsetkiem odpowiedzi 

stwierdzających jej pogorszenie się. Salda odpowiedzi ważone są wielkością 

zatrudnienia. Przyjmują ona wartość z przedziału od -100 do +100. Wyniki 

agregowane są dla całego kraju oraz według charakteru działalności 

                                                   
‡ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut 

Zarządzania Wartością 
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handlowej (działalność hurtowa, czy też detaliczna), wielkości miejscowości, 

w której działają przedsiębiorstwa handlowe, czy też wielkości 

przedsiębiorstwa handlowego, mierzonej liczbą zatrudnionych. Przez 

pierwsze kilkanaście lat prowadzonych badań wyniki agregowane były 

również według typów własności oraz rodzajów branż. Ostatecznie 

zrezygnowano z tych dwóch ostatnich podziałów ze względu na liczbę 

odpowiedzi niepozwalającą zachować reprezentatywność w poszczególnych 

grupach.  

Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu liczony jest metodą IRG jako 

średnia arytmetyczna trzech wskaźników: przewidywanego wolumenu 

sprzedaży, przewidywanej tendencji zakupu towarów od dostawców 

krajowych i zagranicznych oraz aktualnego stanu zakupów (ze znakiem 

ujemnym): 

3

JNM
H


  

gdzie: 

M − saldo zmian w wielkości sprzedaży w handlu w kolejnych sześciu 

miesiącach następujących po miesiącu, w którym przeprowadzono 

badanie; 

N − saldo zakupów towarów od dostawców krajowych i zagranicznych 

razem, dokonywanych przez przedsiębiorstwa handlowe w kolejnych 

6 miesiącach następujących po miesiącu, w którym przeprowadzono 

badanie; 

J − saldo odpowiedzi na pytanie o stan zapasów w miesiącu, w którym 

przeprowadzono badanie. 

 

2. Wyniki badań koniunktury w handlu 

Widoczny na Rysunku 1 przebieg ogólnego wskaźnika koniunktury 

(IRGTGD) w latach 1994-2018 wskazuje na jego sezonowy charakter. 

Najwyższe wartości wskaźnika koniunktury w handlu odnotowywane są 

w I kwartale każdego roku, co jest spowodowane szczytem aktywności w tym 

sektorze przypadającym na okres przed Świętami Wielkanocnymi. Najniższe 

zaś w czwartym kwartale. Zjawiskiem charakterystycznym obserwowanym 

w czasie prowadzonych badań jest również pewien pesymizm 

przedsiębiorców handlowych związany z sezonowym osłabieniem 

koniunktury. Średnia wartość wskaźnika koniunktury z ostatnich 20 lat dla 

pierwszego kwartału wynosi 3,4 pkt (najwyższą wartość dla tego kwartału 

wskaźnik osiągnął w 2008 r. w wysokości 12,4 pkt), zaś dla IV kwartału -5,1 
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pkt (najniższa wartość dla tego kwartału to -9,7 pkt w 2012 r., 

a najwyższa -1,6 pkt w 2016 r.). 

Na przestrzeni lat zmieniała się również aktywność gospodarcza 

przedsiębiorstw handlowych. W latach 1995-2001 przedsiębiorstwa 

handlowe wskazywały na zmniejszanie się aktywności gospodarczej. 

Sygnały te znalazły odzwierciedlenie w ich sytuacji finansowej. Z kolei 

w latach 2002-2007 zaobserwowano powolne nasilanie się aktywności 

gospodarczej przedsiębiorstw handlowych. Okresy poprawy i pogorszenia 

koniunktury były wówczas krótsze niż w poprzednich latach. Tendencja ta 

utrzymuje się do dziś. W latach 2008-2009 koniunktura w handlu 

kształtowała się pod silnym wpływem światowego kryzysu finansowego 

i gospodarczego. Przeważały ujemne wartości sald odpowiedzi na pytania 

dotyczące zmiany ogólnej oraz finansowej sytuacji przedsiębiorstw 

handlowych. Od 2013 roku obserwujemy poprawę koniunktury w handlu, ze 

szczytem przypadającym na 2017 rok, choć ogólny wskaźnik koniunktury nie 

osiągnął wysokości z roku 1996. Wartość ogólnego wskaźnika koniunktury 

dla I kwartału z ostatnich 10 lat wynosi 3,1 pkt (a więc jest tylko nieco niższa 

do średniej dla tego kwartału z ostatnich 20 lat). 

 

 
Rysunek 1. Wskaźnik koniunktury w handlu w latach 1994-2018. 

 

Przez większość ponad dwudziestoletnich badań obserwowano ujemne 

wartości salda odpowiedzi we wszystkich kwartałach na pytanie o wielkość 

zakupów od dostawców zagranicznych. Zakupy od dostawców 

zagranicznych są wrażliwym wskaźnikiem koniunktury w polskim handlu. 

Silnie reagują wraz z pogarszaniem się koniunktury i bardzo powoli 

zmieniają się wraz z jej poprawą. Podobnie  przedstawiała się sytuacja 
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w zakresie zakupów od dostawców krajowych. Również przeważały ujemne 

wartości salda. Częściej jednak niż w przypadku zakupów od dostawców 

zagranicznych pojawiały się dodatnie wartości wskaźnika. Towarzyszyła 

temu fluktuacja wielkości zapasów oraz utrzymywanej powierzchni 

magazynowej. 

 

 
Rysunek 2. Zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych w latach 

1995-2018. 

 

 
Rysunek 3. Zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych 

w latach 1995-2018. 
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Podobnie jak w przypadku zakupów od dostawców zagranicznych, 

przez wszystkie lata prowadzonych badań obserwowano ujemne wartości 

salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia (wyjątek stanowiły 

trzecie kwartały lat 1995, 2007 i 2016 oraz drugi kwartał 2008 r.). 

 

 
Rysunek 4. Zakupy od dostawców zagranicznych w latach 1995-2018. 

 

 
Rysunek 5. Zakupy od dostawców krajowych w latach 1995-2018. 

 

Nieprzerwanie od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie saldo 

odpowiedzi na pytanie dotyczące konkurencji dla badanych przedsiębiorstw 

handlowych. Wartość salda wahała się w przedziale od 30,7 pkt (historyczne 

minimum w trzecim kwartale 2016 r.) do 61,1 pkt (historyczne maksimum 

w I kwartale 2000 r.). Pomimo postępującej przez ostatnie lata w polskim 
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handlu koncentracji oraz będącego jej efektem spadku liczby mniejszych 

sklepów jest on ciągle rozproszony. Polski handel nadal charakteryzuje się 

bardziej strukturą konkurencyjną niż zachowaniami konkurencyjnymi. 

Zdecydowanie większe korzyści osiągają konsumenci z nasilenia się 

procesów koncentracyjnych niż z zagrożenia konkurencyjnego, na jakie 

narzekają przedsiębiorstwa handlowe. 

 

 
Rysunek 6. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych w latach 

1995-2018. 

 

 
Rysunek 7. Konkurencja między przedsiębiorstwami handlowymi w latach 

1995-2018. 
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W latach 1995-1998 przedsiębiorstwa handlowe oceniały swoją 

kondycję jako dobrą. Z wyjątkiem pierwszego i drugiego kwartału 1999 r., 

wszystkie wartości salda odpowiedzi na pytanie dotyczące ogólnej kondycji 

firm były dodatnie. Sytuacja zmieniła się na początku 2000 roku i trwała do 

końca 2008 r. Przedsiębiorstwa handlowe podkreślały wówczas, iż ich 

kondycja jest słaba. Od 2009 r. do 2018 r. obserwujemy znacznie większy 

optymizm wśród przedsiębiorców. Otwarcie wskazują na swoją ogólną, 

dobrą kondycję (wyjątek stanowią I i II kwartał 2013 r., II kwartał 2014 r. 

oraz I kwartał 2017 r.). 

 

 
Rysunek 8. Ogólna sytuacja przedsiębiorstw handlowych w latach 

1995-2018. 

 

Przez wszystkie lata utrzymywało się duże zróżnicowanie koniunktury 

w analizowanych przekrojach: form sprzedaży, wielkości ośrodków działania 

oraz liczby zatrudnionych. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, w których 

prowadzone były w IRG badania koniunktury, w Polsce zdecydowanie lepiej 

radziły sobie przedsiębiorstwa prowadzące działalność hurtową, niż 

detaliczną. Prowadzone badania pokazują również, iż w analizowanym 

okresie lepiej radziły sobie przedsiębiorstwa handlowe działające w dużych 

miastach. Zaobserwowano, iż im większy jest ośrodek, w którym prowadzona 

jest działalność handlowa, w tym lepszej sytuacji znajdują się 
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przedsiębiorstw handlowych: konkurencja, wysokie koszty zatrudnienia 

pracowników oraz niedostateczny popyt. W omawianym okresie odsetek 

przedsiębiorstw wskazujących na konkurencję jako czynnik ograniczający 

ich rozwój wahał się od 74,6% na początku 2000 r. do 71% pod koniec 2018 

r. (maksymalnie 81,5% w I kwartale 2017 r.). Z kolei na koszty zatrudnienia 

pracowników wskazywało w zależności od okresu od 58,1% do 70,1% 

ankietowanych, zaś niedostateczny popyt od 63,7% w I kwartale 2000 r. do 

44,0% pod koniec 2018 r. (maksymalnie 80,4% w I kwartale 2002 r.). 

 

 
Rysunek 9. Wskaźniki koniunktury według rodzaju działalności handlowej 

w latach 2000-2018. 

 

 
Rysunek 10. Wskaźnik koniunktury według miejsca prowadzenia 

działalności handlowej w latach 2000-2018. 
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Na kolejnych miejscach w rankingu czynników ograniczających 

rozwój działalności uplasowały się: wysokość oprocentowania kredytów (od 

28,5% w I kwartale 2000 r. poprzez 37,6% w III kwartale 2001 r. do 8,3% 

w III kwartale 2018 r.), wielkość magazynów (od 10,1% w I kwartale 2000 r. 

poprzez 11,6% w II kwartale 2000 r. do 3,7% w III kwartale 2018 r.), zbyt 

mała powierzchnia sprzedaży (maksymalnie 17,5% ankietowanych – II 

kwartał 2000 r.), możliwość uzyskania kredytów (maksymalnie 18,7% 

wskazań w III kwartale 2007 r.), niedostateczna podaż (maksymalnie 10,8% 

wskazań), czy jakość (maksymalnie 2,5% wskazań) (Tabela 1). 

 

 
Rysunek 11. Wskaźnik koniunktury według wielkości zatrudnienia 

w przedsiębiorstwach handlowych w latach 1994-2018. 

 

Tabela 1. Czynniki ograniczające polepszenie sytuacji przedsiębiorstw 

handlowych w latach 1994-2018 (odsetki ankietowanych w %). 

 Q2 1994 2Q 2000 2Q 2010 2Q 2018 

Konkurencja 61,5 74,9 74,7 73,0 

Niedostateczny popyt 60,7 70,3 55,5 45,9 

Wysokość oprocentowania kredytów 52,2 30,1 12,2 7,3 

Koszty zatrudnienia pracowników 28,1 60,1 64,5 63,7 

Inne 21,2 16,0 6,1 6,2 

Niedostateczna wielkość magazynów 18,6 11,6 9,0 2,7 

Niedostateczna wielkość powierzchni 

sprzedaży 
16,3 17,5 11,2 12,7 

Możliwość uzyskania kredytów 14,5 6,6 7,5 9,3 

Niedostateczna podaż  8,6 3,8 7,5 2,3 

Jakość towarów 2,2 0,7 1,7 2,3 

Nie występują  2,2 1,8 0,7 2,7 
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3. Zakończenie 

Badania koniunktury w handlu są jednymi z sześciu badań koniunktury 

prowadzonymi przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie.  Na cykl badań koniunktury gospodarczej w Polsce, 

oprócz badań koniunktury w handlu składają się:  koniunktura w przemyśle 

przetwórczym, koniunktura w rolnictwie, koniunktura w budownictwie, 

koniunktura w bankowości oraz badania kondycji gospodarstw domowych. 

Dzięki regularnemu charakterowi wszystkich badań możliwa jest 

systematyczna, kompleksowa analiza koniunktury gospodarczej. 

Badania prowadzone są metodą testu koniunktury, co umożliwia 

względnie szybkie uzyskanie ocen formułowanych przez podmioty 

gospodarcze, dotyczących ich aktualnej kondycji oraz przewidywań co do 

rozwoju przyszłej sytuacji. Zaletą prowadzonych badań jest również ich 

porównywalność w czasie oraz z innymi badaniami prowadzonymi przez 

różne krajowe i zagraniczne ośrodki jak GUS, czy Eurostat. Należy mieć 

również świadomość, że badania te dostarczają informacji o kierunkach 

zmian obserwowanych w gospodarce, a nie o poziomie kształtowania się 

danego zjawiska w danej chwili. Służą zatem do analiz trendów rozwoju 

gospodarczego. Stąd też, aby móc wykorzystywać wyniki badań koniunktury 

w analizach bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej, konieczne jest 

dysponowanie odpowiednio długimi szeregami danych wynikowych 

(przynajmniej pięcioletnie okresy).  

Należy mieć świadomość pewnych wyzwań związanych 

z prowadzonymi badaniami, do których należą między innymi: prawidłowy 

dobór próby (jej rozmiar, struktura, reprezentatywność), subiektywizm 

odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych (pojawiające się niekiedy 

w badaniach jawnie mylne oceny sytuacji), czy też desezonalizacja wyników 

badań i izolacja składnika cyklicznego. 
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Streszczenie 
W artykule opisano zastosowanie nowej miary zależności opartej na 

ukrytych modelach Markowa oraz ścieżkach Viterbiego, do badania stopnia 

korelacji pomiędzy szeregami sald odpowiedzi respondentów na pytania testu 

koniunktury w przemyśle prowadzonego przez Instytut Rozwoju 

Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wyznaczone 

wartości współczynników nowej korelacji zestawiono z klasyczną korelacją 

Pearsona. Dokonano porównania na przykładowych parach szeregów, 

będącego empirycznym dowodem przydatności nowej miary na danych 

ankietowych. W wielu przypadkach proponowany pomiar podobieństwa 

między szeregami okazał się bardziej adekwatny. Co więcej, zastosowanie 

bardziej wyrafinowanej metody pozwala na identyfikację okresów 

podobieństwa oraz okresu większego zróżnicowania analizowanych 

szeregów. 
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1. Wprowadzenie 

Istnieją różne metody badania zależności między zmiennymi. 

Najpopularniejsze z nich polegają na obliczeniu współczynnika takiej 

korelacji, która odpowiada rodzajowi badanych zmiennych (zmienne 

jakościowe, ilościowe ciągłe, ilościowe dyskretne). Część z metod jest znana 

od ponad kilkudziesięciu lat (Soper i in., 1917, Kendal & Stuart, 1973), przy 

czym najczęściej stosowaną miarą jest współczynnik korelacji liniowej 

Pearsona, zaproponowany w 1895 roku przez Francisa Galtona i Karla 

Pearsona. Ta miara ma pewne znane wady, m.in. służy ocenie tylko liniowych 

zależności, a w dodatku jest wrażliwa na obserwacje odstające. 

Zaproponowano więc wiele innych metod porównywania zmiennych (zob. 

Székely i in., 2007, Tjostheim & Hufthammer, 2013). Jedna z bardziej 

zaawansowanych obliczeniowo metod (Bernardelli, 2018) wykorzystuje 

koncepcję ukrytych modeli Markowa (HMM) oraz ścieżek Viterbiego do 

określenia stopnia zależności pomiędzy szeregami czasowymi. 

Zaproponowana metoda w wielu przypadkach wydaje się – poprzez 

identyfikację okresów zbieżności i rozbieżności – odzwierciedlać faktyczne 

podobieństwo między szeregami czasowymi.  

Celem artykułu było sprawdzenie stopnia zależności odpowiedzi 

ankietowanych na poszczególne pytania testu koniunktury w przemyśle 

przetwórczym, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Do badania zależności 

wykorzystano miarę opartą na HMM oraz ścieżkach Viterbiego. Wyniki 

zestawiono ze współczynnikami korelacji Pearsona. Badanie to może dać 

rozwiązanie dwóch kwestii. Po pierwsze, jest to weryfikacja przydatności 

nowej miary do analizy danych ankietowych. Proponowana miara nie jest 

bowiem uniwersalna i została w zamierzeniu skonstruowana dla danych 

o charakterze makroekonomicznym. Po drugie, wyniki badania stanowią 

dodatkowy test przydatności pytań pod względem braku redundantności. 

Gdyby bowiem odpowiedzi na dwa różne pytania niosły te same informacje 

o zmienności w ocenach respondentów, to sensowność testu koniunktury 

w przemyśle w takiej postaci byłaby wątpliwa. 

Artykuł składa się z sześciu części. Po wprowadzeniu, w rozdziale 

drugim została przedstawiona teoria ukrytych modeli Markowa oraz opis 

ścieżek Viterbiego. Matematyczne sformułowania zostały przy tym 

ograniczone na rzecz przedstawienia idei stosowalności oraz przykładów 

zastosowań. W kolejnym, trzecim rozdziale, zawarto opis miary zależności 

opartej na HMM oraz ścieżkach Viterbiego. Na przykładzie przedstawiono 

porównanie nowej miary ze współczynnikiem korelacji Pearsona. Krótki opis 

testu koniunktury w przemyśle IRG oraz pytań ankietowych wchodzących 
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w jego skład stanowi zawartość rozdziału 4, zaś wyniki obliczeń (wartości 

współczynników korelacji Pearsona oraz HMM) wraz z przykładowymi 

wykresami znajdują się w rozdziale 5. Artykuł kończy się podsumowaniem. 

 

2. Ukryte modele Markowa i ścieżki Viterbiego 

W pracy wykorzystane zostały ukryte modele Markowa (hidden 

Markov models, HMM), znane też pod nazwą przełącznikowych modeli 

Markowa (Cappé i in., 2005). Formalna definicja określa dwa warunki, które 

musi spełniać częściowo obserwowalny proces {(𝑋𝑡, 𝑌𝑡)}𝑡=1
∞ : 

1. Składowa nieobserwowalna {𝑋𝑡}𝑡=1
∞  jest jednorodnym łańcuchem 

Markowa ze skończoną przestrzenią stanów 𝑆.  

2. Obserwowalne zmienne losowe 𝑌1, 𝑌2, …, 𝑌𝑡 są pod warunkiem 
(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑡) niezależne, przy czym rozkład zmiennej losowej 𝑌𝑡 pod 

tym warunkiem zależy jedynie od zmiennej losowej 𝑋𝑡.  

HMM są od lat wykorzystywane w rozpoznawaniu pisma czy mowy, 

a  z nowszych zastosowań można wskazać sekwencjonowanie DNA. 

W dziedzinie ekonomii, ukryte modele Markowa stosowane są jako narzędzie 

analizy szeregów czasowych, jak również w badaniach koniunktury, np. do 

identyfikacji punktów zwrotnych czy badania synchronizacji cykli 

koniunkturalnych. HMM mogą mieć jednak zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie na podstawie jakichś sygnałów (obserwowalnego szeregu czasowego) 

chcemy wyznaczyć ukryty wzorzec (łańcuch Markowa). 

W niniejszym badaniu zostały zastosowane dwustanowe modele 

z jednowymiarowymi normalnymi rozkładami warunkowymi, to jest 𝑆 =

{0,1} oraz 

 
𝑌𝑡|𝑋𝑡=0~𝑁(𝜇0, 𝜎0), 𝑌𝑡|𝑋𝑡=1~𝑁(𝜇1, 𝜎1), 

 

gdzie 𝜇0 < 𝜇1. Interpretacja stanów jest zależna od charakteru analizowanego 

szeregu, ale można przyjąć, że w przypadku badań koniunktury stan 

0 odpowiada okresowi dekoniunktury, zaś stan 1 poprawie sytuacji. Możliwe 

są badanie większej liczby stanów (Bernardelli, 2014) lub 

wielowymiarowych rozkładów warunkowych (Bernardelli & Dędys, 2017), 

jednak proponowana miara zależności, opisana w kolejnym rozdziale, 

korzysta z modeli o dwóch stanach, więc w opisie ograniczono się tylko do 

takich modeli.  

Parametry HMM można obliczyć wykorzystując iteracyjny algorytm 

Bauma-Welcha, który mimo deterministycznego charakteru, może dawać 

wyniki dalekie od optymalnego. Wyniki te zależą bowiem od przyjętych 

początkowych wartości prawdopodobieństw. W celu zwiększenia szans na 
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znalezienie globalnego optimum standardowo wykonuje się wielokrotnie 

obliczenia dla tych samych danych, ale różnych wartości startowych. Na 

temat kryteriów wyboru najlepszego modelu oraz opisu parametrów modelu 

można przeczytać np. w (Bernardelli, 2014, Bernardelli & Dędys, 2014). 

W badaniu, przedstawionym w tej pracy liczba symulacji była równa 2000, 

ze względu na stabilność obliczeń numerycznych oraz niewielką liczbę 

stanów. 

Wyznaczenie wartości parametrów modelu jest tylko pierwszym 

z dwóch zadań niezbędnych do znalezienia ciągu ukrytych stanów. W wyniku 

użycia algorytmu Bauma-Welcha otrzymujemy zestaw prawdopodobieństw, 

na podstawie których należy podjąć decyzję co do konkretnej ścieżki stanów. 

Istnieje kilka algorytmów umożliwiających określenie takiej ścieżki, ale 

z punktu widzenia ekonomicznej interpretacji najbardziej odpowiedni wydaje 

się algorytm Viterbiego, który wyznacza najbardziej prawdopodobną, przy 

danym sygnale, ścieżkę przebytą przez ukryty łańcucha Markowa w całym 

rozpatrywanym okresie. Ścieżka ta nazywana jest ścieżką Viterbiego. 

Połączenie algorytmów Bauma-Welcha oraz Viterbiego wyznacza 

ścieżkę stanów złożoną z 0 i 1, która odpowiada szeregowi czasowemu, zaś 

chwile zmiany stanów mogą być interpretowane jako punkty zwrotne. Ścieżki 

Viterbiego są podstawą konstrukcji proponowanej miary zależności, która 

została zastosowana w tej pracy do badania podobieństwa odpowiedzi 

respondentów na pytania testu koniunktury w przemyśle. Opis tej miary 

zostanie przedstawiony w następnym rozdziale. 

 

3. Współczynnik korelacji 𝒓𝑯𝑴𝑴   

W rozdziale 2 opisana została koncepcja ukrytych modeli Markowa 

oraz ścieżek Viterbiego. Została ona wykorzystana (Bernardelli, 2018) do 

konstrukcji współczynnika korelacji, oznaczanego przez  𝑟𝐻𝑀𝑀, mającego 

oddawać stopień zależności pomiędzy szeregami czasowymi. Procedura 

obliczania 𝑟𝐻𝑀𝑀 dla dwóch szeregów czasowych 𝑥𝑡 i 𝑦𝑡 długości n, może być 

przedstawiona w następujących krokach:  

1. Normalizacja szeregów czasowych 𝑥𝑡 i 𝑦𝑡 

 

𝑥�̃� =
𝑥𝑡 − min

𝑠∈{1,…,𝑛}
𝑥𝑠

max
𝜏∈{1,…,𝑛}

|𝑥𝜏 − min
𝑠∈{1,…,𝑛}

𝑥𝑠|
 

oraz 
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𝑦�̃� =
𝑦𝑡 − min

𝑠∈{1,…,𝑛}
𝑦𝑠

max
𝜏∈{1,…,𝑛}

|𝑦𝜏 − min
𝑠∈{1,…,𝑛}

𝑦𝑠|
 

 

Po tym kroku 𝑥�̃� , 𝑦�̃� ∈ [0; 1]. 
2. Obliczenie różnicy pomiędzy znormalizowanymi szeregami 

czasowymi. W zależności od znaku współczynnika korelacji liniowej 

Pearsona r różnica definiowana jest 
 

𝑧�̃� =

(𝑥�̃� − 𝑦�̃�) − min
𝑠∈{1,…,𝑛}

(𝑥�̃� − 𝑦�̃�)

max
𝜏∈{1,…,𝑛}

|(𝑥�̃� − 𝑦�̃�) − min
𝑠∈{1,…,𝑛}

(𝑥�̃� − 𝑦�̃�)|
 

 

dla dodatniego r oraz 

 

𝑧�̃� =
(𝑥�̃� + 𝑦�̃�) − min

𝑠∈{1,…,𝑛}
(𝑥�̃� + 𝑦�̃�)

max
𝜏∈{1,…,𝑛}

|(𝑥�̃� + 𝑦�̃�) − min
𝑠∈{1,…,𝑛}

(𝑥�̃� + 𝑦�̃�)|
 

 

dla ujemnie skorelowanych szeregów 𝑥�̃� i 𝑦�̃�. 

3. Wyznaczenie ścieżki Viterbiego 𝑣𝑡 dla szeregu 𝑧�̃�. 

4. Obliczenie współczynnika 𝑟𝐻𝑀𝑀 ze wzoru 
 

𝑟𝐻𝑀𝑀 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛ó𝑤 0 𝑛𝑎 ś𝑐𝑖𝑒ż𝑐𝑒 𝑣𝑡

𝑑ł𝑢𝑔𝑜ść ś𝑐𝑖𝑒ż𝑘𝑖 𝑣𝑡
∈ [0; 1]. 

 

Miara 𝑟𝐻𝑀𝑀 mówi o tym, przez jaką część badanego okresu szeregi 

czasowe zachowują się podobnie. Dla idealnego podobieństwa 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 1, 

natomiast dla szeregów, które zachowują się odmiennie przez cały badany 

okres 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0. 

Na Rysunku 1 zostały przedstawione dwa szeregi czasowe, które są 

doskonale skorelowane (równoległe) przez cały okres oprócz ostatnich trzech 

lat. Takie dane można potraktować jako przykład odstających obserwacji, na 

które współczynnik korelacji Pearsona jest dość wrażliwy. Dla tych szeregów 

r=0,6951, przy czym tylko dla 3 z 50 punktów szeregi wskazują odmienne 

zachowanie. Proponowany współczynnik korelacji HMM osiąga inną 

wartość. Procedura jego obliczenia wygląda następująco. 

W pierwszy kroku należy dokonać normalizacji szeregów (Rysunek 2). 

Są one skorelowane dodatnio (r=0,6951), więc do wyznaczenia szeregu 𝑧�̃� 
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należy zastosować wzór (2). Dla tak utworzonego szeregu czasowego (krok 

3) obliczana jest ścieżka Viterbiego 𝑣𝑡 (Rysunek 3). 

 

 
Rysunek 1. Porównywane szeregi czasowe (przykład 1). 

 

 
Rysunek 2. Szeregi czasowe 𝑥𝑡 (linia ciągła) i 𝑦𝑡 (linia przerywana) po 

normalizacji (przykład 1). 

 

Różnica między szeregami, 𝑧�̃�, jest przez prawie cały czas (poza 

ostatnimi trzema punktami) bliska zeru. Z tego powodu odpowiadająca mu 

ścieżka Viterbiego złożona jest ze stanów 0. Jedynie dla trzech ostatnich lat 

stany na ścieżce Viterbiego zmieniają się na 1. Są to lata, w których wartości 

szeregu 𝑧�̃� znacząco rosną. Stosując wzór (4), otrzymujemy wartość 𝑟𝐻𝑀𝑀 =
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47

50
= 0,94. W porównaniu z wartością współczynnika korelacji Pearsona 

równą 0,6951 – biorąc pod uwagę, iż szeregi przez dokładnie 94% okresu są 

równoległe – korelacja HMM daje trafniejsze przybliżenie zależności 

pomiędzy szeregami. 
 

 
Rysunek 3. Szereg czasowy 𝑧�̃�  z kroku 2 (linia ciągła) oraz odpowiadająca 

mu ścieżka Viterbiego 𝑣𝑡 (linia przerywana) (przykład 1). 

 

Rozważmy alternatywną procedurę wykorzystania ukrytych modeli 

Markowa do konstrukcji miary �̃�𝐻𝑀𝑀 podobieństwa szeregów, w której to 

ścieżki Viterbiego obliczane są dla każdego z porównywanych szeregów 

z osobna, a następnie zliczany jest procent jednakowych stanów. Jest to 

procedura bardziej złożona obliczeniowo, gdyż zamiast estymacji jednego 

modelu, wymagane jest wyznaczenie dwóch ścieżek Viterbiego, niezależnie 

dla każdego z szeregów. Z drugiej strony jednak zbędne są dwa pierwsze 

kroki zaprezentowanej w tym rozdziale procedury. Ścieżka Viterbiego dla 

szeregu przed i po normalizacji będzie identyczna. Nie ma też potrzeby 

wyznaczania różnicy szeregów. Te dwa kroki są jednak znacznie mniej 

czasochłonne niż krok trzeci, w którym wyznaczane są parametry ukrytego 

modelu Markowa. Dla danych z przykładu przedstawionego na Rysunku 1 

otrzymujemy ścieżki Viterbiego przedstawione na Rysunku 4. Dokładnie 44 

(z 50) stany tych ścieżek pokrywają się, co dawałoby wartość alternatywnej 

miary �̃�𝐻𝑀𝑀 =
44

50
= 88%. Jest to wartość niższa od �̃�𝐻𝑀𝑀 =

47

50
= 94%, ale wciąż 

trafniej oddająca rzeczywiste podobieństwo między szeregami niż 

współczynnik korelacji Pearsona (równy niespełna 70%). 
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Rozważmy jeszcze jeden przykład przemawiający na korzyść 

stosowania proponowanej miary 𝑟𝐻𝑀𝑀 (zamiast alternatywnej, podobnej 

w założeniach miary �̃�𝐻𝑀𝑀). Dwa porównywane szeregi przedstawione 

zostały na Rysunku 5. Fazy wzrostów i spadków są identyczne w całym 

przedstawianym okresie poza ostatnimi czterema latami. Dla tych dwóch 

szeregów czasowych wyznaczone zostaną dwie miary podobieństwa oparte 

na ukrytych modelach Markowa: 𝑟𝐻𝑀𝑀 oraz �̃�𝐻𝑀𝑀. 

 

 
Rysunek 4. Ścieżki Viterbiego dla szeregów czasowych 𝑥𝑡  (linia ciągła) i 𝑦𝑡 

(linia przerywana) (przykład 1). 

 

 
Rysunek 5. Porównywane szeregi czasowe (przykład 2). 
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Na Rysunku 6 przedstawione są szeregi po normalizacji. Poza skalą (oś 

Y), wygląd wykresów pozostaje bez zmian, a przede wszystkim niezmienne 

są względne różnice pomiędzy szeregami. Są one skorelowane dodatnio (r = 

0,7568). Szereg czasowy różnic, wyznaczony zgodnie ze wzorem (2), oraz 

odpowiadająca mu ścieżka Viterbiego przedstawione zostały na Rysunku 7. 

 

 
Rysunek 6. Szeregi czasowe 𝑥𝑡 (linia ciągła) i 𝑦𝑡 (linia przerywana) po 

normalizacji (przykład 2). 

 

 

 
Rysunek 7. Szereg czasowy 𝑧�̃�  z kroku 2 (linia ciągła) oraz odpowiadająca 

mu ścieżka Viterbiego 𝑣𝑡 (linia przerywana) (przykład 2). 
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Stosując wzór (4), otrzymujemy wartość 𝑟𝐻𝑀𝑀 =
24

50
= 0,48. Jest ona 

znacznie niższa od wartości współczynnika korelacji Pearsona (0,7568). 

Przyglądając się szeregom, można jednak zauważyć, że wartości jednego 

z nich są równe połowie odpowiednich wartości szeregu drugiego. Jedynie 

w czterech ostatnich latach struktura szeregu 𝑥𝑡 zostaje zaburzona. Szeregi te 

zatem znacznie różnią się od siebie, choć okresy wzrostów i spadków są 

prawie jednakowe. 

Dokonajmy teraz porównania miary 𝑟𝐻𝑀𝑀 z miarą alternatywną �̃�𝐻𝑀𝑀 

wykorzystującą koncepcję HMM. Ścieżki Viterbiego dla obu szeregów 

z  przykładu 2 przedstawiono na Rysunku 8. Są one identyczne. Stąd 

z definicji miary �̃�𝐻𝑀𝑀 jest ona równa 1. Oznacza to idealne dopasowanie 

szeregów, przy czym szeregi (patrz Rysunek 5) ewidentnie nie zachowują się 

jednakowo. Przykład ten ma na celu przedstawieni sytuacji, w której 

alternatywna miara znacznie przeszacowuje stopień podobieństwa szeregów. 

Mając to na uwadze, zdecydowano się na zaproponowanie pierwotnie 

przedstawionej miary 𝑟𝐻𝑀𝑀, licząc się z tym, że może ona dawać nieco 

zaniżone szacunki podobieństwa w stosunku do współczynnika korelacji 

Pearsona, jak również miary �̃�𝐻𝑀𝑀. 
 

 
Rysunek 8. Ścieżki Viterbiego dla szeregów czasowych 𝑥𝑡 (linia ciągła) oraz 

𝑦𝑡 (linia przerywana) (przykład 2). 

 

Miara korelacji HMM nie jest uniwersalna i nie może zostać użyta 

w analizie dowolnych szeregów. Wśród podstawowych ograniczeń należy 

wymienić przede wszystkim wymaganą długość szeregów czasowych; musi 

być ona większa niż liczba parametrów ukrytego modelu Markowa. 
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W następnych rozdziałach przedstawiona zostanie analiza 

porównawcza wspomnianych miar. Porównanie zostanie wykonane 

z użyciem rzeczywistych danych jakościowych (ankietowych). 

 

4. Charakterystyka danych 

W badaniu wykorzystane zostały odpowiedzi na pytania pochodzące 

z testu koniunktury w przemyśle przetwórczym, realizowanego 

comiesięcznie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Dane pochodzą 

z okresu od marca 1997 do listopada 2017 roku. W skład ankiety wchodzą 

następujące pytania: 

Pytanie 1 – wielkość produkcji (PROD),  

Pytanie 2 – portfel zamówień ogółem (ZAM),  

Pytanie 3 – portfel zamówień eksportowych (EKSP),  

Pytanie 4 – poziom zapasów produkowanych wyrobów (ZAP),  

Pytanie 5 – ceny produkowanych wyrobów (CENY),  

Pytanie 6 – poziom zatrudnienia (ZAT), 

Pytanie 7 – sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (FIN), 

Pytanie 8 – ogólna sytuacja gospodarki polskiej (GOSP).  

Na każde z pytań możliwe są trzy odpowiedzi: wzrost, brak zmian lub 

spadek w porównaniu z poprzednim badaniem (miesiącem). Na podstawie 

odpowiedzi udzielonych przez respondentów wyznacza się saldo, tzn. różnicę 

między odsetkiem respondentów, którzy zgłosili wzrost wartości zmiennej 

objętej pytaniem, a odsetkiem respondentów, którzy zgłosili spadek. Salda te 

stanowią podstawę konstrukcji wskaźników koniunktury publikowanych 

przez IRG.  

Wykres z szeregami sald odpowiedzi na pytania 1, 5 i 8 (PROD, CENY, 

GOSP) przedstawiony został na Rysunku 9. Rzuca się w oczy duża 

zmienność i różnorodność między nimi. Wszystkie osiem szeregów zostało 

poddanych badaniu, którego wyniki przedstawiono w następnym rozdziale. 

 

5. Wyniki badania 

Celem badania było zastosowanie miary korelacji HMM do szeregów 

sald testu koniunktury w przemyśle przetwórczym oraz porównanie wyników 

z wartościami współczynnika korelacji Pearsona. Biorąc pod uwagę liczbę 

pytań w ankiecie (osiem), liczba możliwych par różnych szeregów wynosi 

28. Wartości współczynnika korelacji Pearsona wraz z wartościami p testów 

ich istotności zostały zebrane w Tabeli 1, a wartości współczynnika korelacji 

HMM w Tabeli 2. Dla celów porównawczych, w Tabeli 3, podano również 

wartości miary �̃�𝐻𝑀𝑀. Poza nielicznymi wyjątkami są one większe od 𝑟𝐻𝑀𝑀. 
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Rysunek 9. Szereg czasowy sald odpowiedzi respondentów na pytania 

PROD (kreskowany), CENY (ciągły) oraz GOSP (kropkowany) od marca 

1997 do listopada 2017. 

 

 

Tabela 1. Współczynniki korelacji Pearsona wraz z wartościami p testu 

istotności. 

r ZAM EKSP ZAP CENY ZAT FIN GOSP 

PROD 

0,93 

(5,8E-

111) 

0,82 

(1,13E-

61) 

-0,27 

(1,65E-

05) 

0,37 

(2,44E-

09) 

0,56 

(3,74E-

22) 

0,75 

(1,07E-

45) 

0,62 

(1,52E-

27) 

ZAM  
0,88 

(2,46E-

80) 

-0,39 

(1,93E-

10) 

0,43 

(1,3E-

12) 

0,67 

(9,92E-

34) 

0,87 

(8,07E-

79) 

0,76 

(3,5E-

48) 

EKSP   
-0,25 

(8,02E-

05) 

0,45 

(4,08E-

14) 

0,51 

(4,12E-

18) 

0,74 

(1,94E-

44) 

0,67 

(6,59E-

34) 

ZAP    -0,06 

(0,31) 

-0,34 

(2,51E-

08) 

-0,50 

(2,84E-

17) 

0,31 

(4,06E-

07) 

CENY     0,12 

(0,0584) 

0,39 

(2,39E-

10) 

0,38 

(9,6E-

10) 

ZAT      
0,72 

(1,1E-

41) 

0,73 

(2,84E-

43) 

FIN       
0,85 

(3,17E-

72) 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IRG SGH. 
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Tabela 2. Współczynniki korelacji 𝑟𝐻𝑀𝑀. 

𝑟𝐻𝑀𝑀 ZAM EKSP ZAP CENY ZAT FIN GOSP 

PROD 0,66 0,41 0,51 0,51 0,65 0,77 0,57 

ZAM  0,44 0,17 0,47 0,65 0,62 0,59 

EKSP   0,49 0,56 0,64 0,67 0,62 

ZAP    0,69 0,31 0,24 0,35 

CENY     0,58 0,59 0,52 

ZAT      0,49 0,52 

FIN       0,46 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IRG SGH. 

 

Tabela 3. Współczynniki alternatywnej korelacji �̃�𝐻𝑀𝑀. 

�̃�𝐻𝑀𝑀 ZAM EKSP ZAP CENY ZAT FIN GOSP 

PROD 0,68 0,62 0,45 0,65 0,61 0,72 0,67 

ZAM  0,92 0,31 0,61 0,78 0,90 0,78 

EKSP   0,33 0,63 0,71 0,83 0,78 

ZAP    0,53 0,30 0,30 0,36 

CENY     0,53 0,59 0,59 

ZAT      0,87 0,79 

FIN       0,88 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Na poziomie istotności 0,05 wszystkie wartości współczynnika 

korelacji Pearsona okazały się istotne poza dwoma parami szeregów: (ZAP, 

CENY) oraz (CENY, ZAT). Wartości współczynnika 𝑟𝐻𝑀𝑀 są nieco mniej 

zróżnicowane; najniższa wartość wynosi 0,17 dla pary (ZAM, ZAP), 

a największa to 0,77 dla pary (PROD, FIN). Z kolei wartości współczynnika 

korelacji Pearsona, które okazały się istotne, mieszczą się w zakresie – co do 

wartości bezwzględnej – od 0,25 dla pary (EKSP, ZAP) do 0,93 dla pary 

(PROD, ZAM). W wielu przypadkach wartości współczynnika korelacji 

HMM okazały się mniejsze od wartości współczynnika korelacji Pearsona. 

Precyzyjniejszych wniosków dostarczy analiza par szeregów (w Załączniku): 

(PROD, ZAM) – Rysunek 10, 

(PROD, CENY) – Rysunek 11, 

(PROD, ZAT) – Rysunki 12 i 13, 

(PROD, FIN) – Rysunek 14, 

(ZAM, EKSP) – Rysunki 15 i 16, 

(EKSP, GOSP) – Rysunek 17, 



 

69 

 

(ZAP, CENY) – Rysunek 18, 

(CENY, ZAT) – Rysunek 19, 

(FIN, GOSP) – Rysunek 20, 

które zostały wybrane z uwagi na dostatecznie wysokie bądź niskie wartości 

któregokolwiek ze współczynników korelacji, albo też ze względu na 

przesłanki o charakterze ekonomicznym. Krótkie ich omówienie znajduje się 

w dalszej części rozdziału. Każdy z rysunków składa się z trzech wykresów. 

Pierwszy przedstawia analizowane szeregi, drugi szeregi po normalizacji, 

a trzeci szereg 𝑧𝑡 (z kroku 2) oraz odpowiadającą mu ścieżkę Viterbiego. 

Na Rysunku 10 przedstawione zostały szeregi sald odpowiedzi na 

pytania o wielkości produkcji i zamówień ogółem. Dla tej pary szeregów 

czasowych wartość współczynnika korelacji Pearsona jest najwyższa 

i wynosi 0,93. Oznacza to niemal doskonałe, dodatnie skorelowanie. 

Tymczasem stany 1 na ścieżce Viterbiego wyraźnie wskazują okresy, 

w których charakterystyki obu szeregów różniły się. Stąd wartość 

współczynnika korelacji HMM równa 0,66, choć nadal wysoka, jest znacznie 

niższa od wartości współczynnika korelacji Pearsona. Oceniając wzrokowo 

podobieństwo szeregów, wydaje się, że miara oparta na HMM oddaje 

podobieństwo bliższe rzeczywistości niż miara oparta na wzorze Pearsona. 

Z kolei z oglądu Rysunku 12 wynika, że szeregi sald odpowiedzi na 

pytania o wielkości produkcji i zatrudnienia są bardzo podobne do siebie. Oba 

współczynniki korelacji dają zbliżone wyniki oceny stopnia podobieństwa 

(𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,65, 𝑟 = 0,56). Stany na ścieżce Viterbiego identyfikują okresy 

podobieństwa oraz większego zróżnicowania szeregów. Wyraźnie 

rozdzielone są one cezurą 05.2004. Przed tą datą, według wskazań miary 

korelacji HMM, szeregi są znacznie mniej podobne niż później. Na Rysunku 

13 przedstawiona jest ta sama para szeregów, ale tylko w okresie od maja 

2004 roku. Zwróćmy uwagę, jak zmieniły się wartości współczynników 

korelacji. Wartość współczynnika korelacji Pearsona wzrosła do poziomu 

𝑟 = 0,74, natomiast wartość współczynnika korelacji HMM znacznie 

zmalała, do wartości 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,32. Mimo że ścieżka Viterbiego na całej 

rozpiętości szeregu (Rysunek 12) zawiera wyłącznie stany 0, to na skróconej 

ścieżce (Rysunek 13) stany 0 stanowią zaledwie 32% jej długości. Tę 

zaskakującą na pierwszy rzut oka niespójność nietrudno wytłumaczyć, 

a mianowicie stany na ścieżce Viterbiego dobierane są tak, aby zapewnić 

najbardziej prawdopodobną realizację łańcucha Markowa w całym okresie 

objętym badaniem. Zmiana tego okresu zmienia potencjalnie układ stanów. 

Innymi słowy, stan w konkretnym punkcie czasu dobierany jest optymalnie 

względem całego rozpatrywanego okresu. W pierwszym zatem przypadku 
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(Rysunek 12) po maju 2004 roku szeregi były podobne, biorąc pod uwagę 

okres od marca 1997 do listopada 2017 roku, w drugim zaś (Rysunek 13) 

szeregi zostały uznane za podobne w okresie od sierpnia 2013 roku, ale 

z perspektywy rozciągającej się od maja 2004 r. (a nie marca 1997 r.). 

W przypadku szeregów sald odpowiedzi na pytania o wielkość 

produkcji i sytuację finansową przedsiębiorstwa (Rysunek 14) obie miary 

wskazują bardzo podobny i dość wysoki stopień korelacji (𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,77, 𝑟 =
0,75), co wydaje się znajdować rozsądne uzasadnienie ekonomiczne. 

Podobnie jest zresztą w przypadku szeregów sald odpowiedzi na pytania 

o wielkość zamówień eksportowych i ogólny stan gospodarki polskiej 

(Rysunek 17) (𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,62, 𝑟 = 0,67). 

Z kolei Rysunek 15 przedstawia przykład szeregów (sald odpowiedzi 

na pytania o wielkości zamówień ogółem i eksportowych), dla których 

wartość współczynnika korelacji HMM jest dwukrotnie niższa od wartości 

współczynnika korelacji Pearsona (𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,44, 𝑟 = 0,88). Zarazem 

wartość alternatywnej miary �̃�𝐻𝑀𝑀  jest większa od wartości obu 

współczynników (�̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,92). Zamówienia eksportowe stanowią część 

zamówień ogółem. Korelacja HMM jest w takim przypadku bardziej 

wrażliwa na zmiany w zmienności składu portfela zamówień. Zmienność ta 

od kwietnia 2006 roku okazała się, według miary HMM, inna dla zamówień 

eksportowych i ogółu zamówień. Widać to wyraźnie na wykresie szeregu 𝑧𝑡. 

Różnice pomiędzy szeregami łatwiej dostrzec na (powiększonym) wykresie 

szeregów po normalizacji (Rysunek 16). Wydaje się, że szeregi nie są tak 

podobne, jak na to wskazują miary 𝑟 oraz �̃�𝐻𝑀𝑀. Być może jednak, 

proponowana miara 𝑟𝐻𝑀𝑀 niedoszacowuje stopień podobieństwa obu 

szeregów. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wysokie wartości 

współczynnika korelacji HMM występują znacznie rzadziej niż pozostałych 

dwóch współczynników. 

Różnice między wartościami współczynników korelacji między 

pozostałymi ww. szeregami sald są bardzo duże. Wartość współczynnika 

korelacji Pearsona (𝑟 = −0,06) między szeregami sald odpowiedzi na 

pytania o wielkość zapasów wyrobów gotowych i ich cen (Rysunek 18) 

okazała się nieistotna statystycznie (p=0,31), a wartość współczynnika 

korelacji HMM jest zaskakująco wysoka (𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,69). Podobna jest 

różnica między wartościami współczynników korelacji: HMM (𝑟𝐻𝑀𝑀 =
0,58) i Pearsona (𝑟 = 0,12, statystycznie nieistotna – wartość p równa 

0,0584) między szeregami sald odpowiedzi na pytania o ceny i wielkość 

zatrudnienia (Rysunek 19). Wydaje się, że w przypadku szeregów o dużej 
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zmienności (mierzoną amplitudą szeregu 𝑧𝑡) obie miary nie są odpowiednie. 

Duża jest również różnica między wartościami współczynników korelacji 

(𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,46, 𝑟 = 0,85) między szeregami sald odpowiedzi na pytania 

o sytuację finansową przedsiębiorstwa i ogólną sytuację gospodarki polskiej 

(Rysunek 20). I w tym przypadku zmienność szeregu 𝑧𝑡 jest wysoka. 

Powoduje to częste zmiany stanów na ścieżce Viterbiego, a w rezultacie dużą 

wrażliwość korelacji HMM (zmiany siły korelacji w czasie). Należy jednak 

zwrócić uwagę, że wartość 𝑟 = 0,85 wydaje się zbyt wysoka, oceniając 

przebieg oryginalnych (czy też znormalizowanych) szeregów sald. 

 

6. Wnioski 

Przeprowadzona analiza prowadzi do następujących wniosków: 

Przydatność proponowanej miary korelacji opartej na ukrytych 

modelach Markowa i ścieżkach Viterbiego poparta jest teoretycznymi 

właściwościami oraz empirycznymi przykładami. 

Miara korelacji HMM nie jest uniwersalna, ale jej zakres stosowalności 

jest większy niż zakres stosowalności współczynnika korelacji liniowej 

Pearsona. 

Miara korelacji HMM jest wrażliwa na wahania, zwłaszcza silne, 

wartości obserwowanej zmiennej w czasie, gdyż identyfikacja stanów na 

ścieżce Viterbiego jest uwarunkowana rozpiętością wartości zmiennej 

w próbie, a nie jej zmiennością lokalną. 

Zaletą stosowania współczynnika korelacji HMM jest możliwość 

wskazania okresów podobieństwa i różnic między szeregami, a nadto 

wygodna interpretacja ekonomiczna. 

Szeregi sald odpowiedzi na pytania testu koniunktury w przemyśle 

przetwórczym IRG SGH znacznie różnią się od siebie, biorąc pod uwagę 

wartości współczynnika korelacji HMM. Współczynnik korelacji Pearsona 

dla niektórych par szeregów wskazuje na bardzo wysoki stopień ich 

podobieństwa, co może przemawiać za rezygnacją z niektórych pytań 

ankiety. 
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Załącznik 

 

 

 
Rysunek 10. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkości produkcji (PROD) i zamówień ogółem 

(ZAM), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,66, 𝑟 = 0,93 (p=5,82E-111), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,68. 
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Rysunek 11. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkość produkcji (PROD) i ceny wyrobów 

(CENY), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,51, 𝑟 = 0,37 (p=2,44E-09), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,65. 
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Rysunek 12. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkości produkcji (PROD) i zatrudnienia (ZAT), 

𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,65, 𝑟 = 0,56 (p=3,74E-22), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,61. 
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Rysunek 13. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkości produkcji (PROD) i zatrudnienia (ZAT) 

z miesięcy od maja 2004 do listopada 2017 r., 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,32, 𝑟 = 0,74 

(p=2,44E-29), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,75. 
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Rysunek 14. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkość produkcji (PROD) i sytuację finansową 

przedsiębiorstwa (FIN), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,77, 𝑟 = 0,75 (p=1,07E-45), �̃�𝐻𝑀𝑀 =
0,72. 
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Rysunek 15. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkości zamówień ogółem (ZAM) 

i eksportowych (EKSP), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,44, 𝑟 = 0,88 (p = 2,46E-80), �̃�𝐻𝑀𝑀 =
0,92. 
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Rysunek 16. Szeregi sald odpowiedzi na pytania o wielkości zamówień ogółem (ZAM) i eksportowych (EKSP) po 

normalizacji, 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,44, 𝑟 = 0,88 (p=2,46E-80), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,92. 
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Rysunek 17. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkość zamówień eksportowych (EKSP) i ogólną 

sytuację gospodarki polskiej (GOSP), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,62, 𝑟 = 0,67 (p=6,59E-

34), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,78. 
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Rysunek 18. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o wielkość zapasów (ZAP) i ceny wyrobów 

gotowych (CENY), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,69, 𝑟 = −0,06 (p=0,31), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,53. 
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Rysunek 19. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o ceny wyrobów (CENY) i wielkość zatrudnienia 

(ZAT), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,58, 𝑟 = 0,12 (p=0,0584), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,53. 
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Rysunek 20. Wartości współczynnika korelacji HMM dla szeregów sald 

odpowiedzi na pytania o sytuację finansową przedsiębiorstwa (FIN) 

i ogólną sytuację gospodarki polskiej (GOSP), 𝑟𝐻𝑀𝑀 = 0,46, 𝑟 = 0,85 

(p=3,17E-72), �̃�𝐻𝑀𝑀 = 0,88.
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Streszczenie 
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o istnieniu konwergencji typu 

β dla całej grupy UE28, opartej na szacunkach poszczególnych zmiennych 

w ujęciu miesięcznym. Na podstawie punktów zwrotnych w ścieżkach 

wzrostu gospodarczego krajów UE, zidentyfikowanych z wykorzystaniem 

ukrytych modeli Markowa, wprowadzono do modelu regresji załamania 

strukturalne w latach 2008 i 2013. Wartością dodaną badania jest uzyskanie 

miesięcznych oszacowań tempa konwergencji według ekstrapolowanych 

danych z użyciem miesięcznych wartości wskaźnika nastrojów 

gospodarczych pochodzących z badań ankietowych. Hipoteza konwergencji 

β na podstawie danych miesięcznych została pozytywnie zweryfikowana. 

Okazało się jednak, że zbieżność zachodziła w różnym tempie (między 

punktami zwrotnymi). Zauważono ponadto duże odchylenia oszacowań dla 

ekstrapolowanych miesięcznych danych w stosunku do wyników opartych na 

zaobserwowanych rocznych wartościach szeregów czasowych. Badania nad 

konwergencją w  cyklu miesięcznym umożliwiają zatem uzyskanie 

pełniejszego obrazu ścieżek wzrostu gospodarczego w krajach UE. 
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Abstract 
The aim of the article is to verify the β convergence hypothesis for the whole 

EU28 group with the use of monthly data. On the basis of turning points in 

the economic growth paths of EU countries, identified using hidden Markov 

models, the structural breakdowns in 2008 and 2013 were introduced into the 

regression model. The added value of the study is monthly estimates of the 

convergence rate based on extrapolated time series using monthly values of 

the economic sentiment indicator. The β convergence hypothesis was 

positively verified on the basis of monthly data. It turned out, however, that 

the convergence was taking place at different rates between the turning points. 

In addition, large deviations in estimates for extrapolated monthly data were 

observed in relation to results based on official annual time series. 

Convergence analysis based on the monthly basis allows to get a more precise 

picture of the economic growth paths in EU countries. 
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1. Wprowadzenie 

Konwergencja (zbieżność) dochodowa typu β występuje, gdy kraje 

słabiej rozwinięte wykazują szybsze tempo wzrostu gospodarczego niż kraje 

wyżej rozwinięte. Wnioski z badań nad istnieniem i tempem konwergencji 

zależą od użytej metody badania. Rozbieżności wynikają nie tylko z różnic 

między zastosowanymi metodami analizy, ale również, a może przede 

wszystkim, z  różnic w zbiorach danych będących przedmiotem badań. Brak 

odporności wyników w zakresie hipotezy zbieżności jest dobrze zilustrowany 

w pracy przeglądowej nt. konwergencji dochodowej autorstwa Próchniaka 

i Witkowskiego (2016). Dodatkowe utrudnienie w wiarygodnej interpretacji 

wyników stanowić mogą krótkie szeregi zmiennych (zwłaszcza w przypadku 

krajów postsocjalistycznych) oraz brak stabilności czasowej otrzymanych 

rezultatów. W większości badań dominująca zmienna określająca poziom 

dochodów związana jest z produktem krajowym brutto (PKB). Oznacza to, 

że granulacja danych, na podstawie których wysuwane są wnioski, jest na 

ogół nie większa niż rok, a z obliczeniami na kolejny okres trzeba czekać 12 

miesięcy (chyba że do obliczeń zostaną wykorzystane prognozy; te jednak są 

mało wiarygodne). W przypadku PKB można wykorzystać kwartalne 

statystyki, jednak takie ujęcie jest stosowane rzadko przede wszystkim 

dlatego, że nie poprawia to w znacznym stopniu dostępności danych 

(kwartalne statystyki PKB są publikowane przez urzędy statystyczne z dużym 

opóźnieniem). Można przypuszczać, że niezwłoczna dostępność danych 

miesięcznych, które prawidłowo odzwierciedlałyby wahania wielkości 

końcowej produkcji krajowej, umożliwiłaby nie tylko potencjalnie 

dokładniejszą estymację szybkości procesu konwergencji, ale też częstszą 

aktualizację obliczeń, a tym samym dokładniejszą identyfikację załamań 

strukturalnych z większym wyprzedzeniem. 

Warunkiem powodzenia jest, by dane miesięczne były publikowane 

stosunkowo szybko i przedstawiały ujęcie faktyczne, a nie prognozy oparte 

na wiedzy eksperckiej, które mają bardzo często małą wiarygodność 

ekonomiczną. Można teoretycznie wykorzystać prognozy PKB w badaniach 

nad konwergencją i w ten sposób uzyskać wyniki uwzględniające szereg 

czasowy kończący się na okresie bieżącym, a nawet wybiegający 

w przyszłość (i z uwagi na opóźnienia w publikacji danych podejście 

z uwzględnieniem prognoz jest bardzo często stosowane). Należy jednak 

pamiętać, iż wyniki są zniekształcone z uwagi na to, iż dane za ostatnie lata 

są wstępnymi szacunkami. Przykładowo, często są stosowane prognozy 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który dokonuje rocznych 

prognoz podstawowych wskaźników ekonomicznych (w tym tempa wzrostu 

gospodarczego i poziomu PKB) nawet na 5 lat wprzód (Międzynarodowy 
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Fundusz Walutowy, 2017), jednak nie są to wyniki oparte na twardych 

danych. 

Celem niniejszego badania jest próba oszacowania tempa konwergencji 

typu β na podstawie danych o większej niż roczna granulacji. 

W  szczególności, celem artykułu jest sprawdzenie, czy uwzględnienie 

miesięcznych wahań aktywności gospodarczej poprawia wnioskowanie co do 

tempa zbieżności oraz jakie są implikacje takiego podejścia w zakresie 

stabilności czasowej procesu doganiania. Główna hipoteza badawcza mówi, 

że określenie ścieżki konwergencji dochodowej na podstawie danych 

częstszych niż roczne, a ściślej, danych miesięcznych, umożliwia uzyskać 

pełniejszy obraz zjawiska zbieżności. 

W pracy dokonano próby oszacowania tempa konwergencji β na 

podstawie miesięcznych danych o dynamice produkcji oraz przeprowadzono 

analizę stabilności czasowej parametrów modelu z przerwami 

strukturalnymi. Załamaniami strukturalnymi są punkty zwrotne ścieżek 

wzrostu gospodarczego krajów Unii Europejskiej (UE). Badanie obejmuje 28 

krajów UE i okres 1996-2017. W równaniach regresji zmienną objaśnianą jest 

stopa wzrostu realnego PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej 

(PSN). W zbiorze regresorów znajduje się kilka zmiennych (w tym 

początkowy poziom dochodu per capita). Oznacza to, że analizujemy 

zjawisko konwergencji warunkowej. Model zbieżności β został oszacowany 

dla całego okresu, jak również dla podokresów określonych przez punkty 

zwrotne.  

O ile zastosowana metoda jest powszechnie stosowana w badaniach nad 

konwergencją, o tyle wartością dodaną analizy jest zaproponowanie sposobu 

ekstrapolacji danych w celu wydłużenia szeregów czasowych PKB per capita 

o kolejne miesiące w stosunku do ostatniego roku, dla którego oficjalne dane 

o wolumenie produkcji są dostępne. Ekstrapolacja5 jest wykonywana na 

podstawie miesięcznych notowań wskaźnika nastrojów gospodarczych, 

nazywanego także wskaźnikiem koniunktury (economic sentiment indicator 

– ESI). Wskaźnik koniunktury, pochodzący z badań ankietowych, cechuje się 

szybką dostępnością danych. Ma on jednocześnie bardzo dobre właściwości 

wyprzedzające lub równoległe (synchroniczne) w stosunku do zmian realnej 

aktywności gospodarczej (zob. np. Matkowski, 1999).  

                                                   
5 Termin „ekstrapolacja” jest używany w tym artykule nie tylko w standardowym znaczeniu 

do ekstrapolacji danych „na przyszłość”, co można traktować jako wyznaczanie prognozy, 

ale także do ekstrapolacji historycznych szeregów czasowych na okresy, dla których 

dostępne już są dane rzeczywiste. Ekstrapolacja przeszłych danych ma na celu porównanie 

ekstrapolowanych i faktycznych szeregów czasowych. 
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Zastosowanie wskaźnika koniunktury do prognozowania zmian 

aktywności gospodarczej w ujęciu miesięcznym miało miejsce w następujący 

sposób. Na początku utworzono hipotetyczne szeregi czasowe wielkości 

produkcji w ujęciu miesięcznym i na ich podstawie obliczono szybkość 

procesu zbieżności. Następnie, uzyskane w ten sposób miesięczne 

oszacowania tempa konwergencji zostały porównane z wynikami estymacji 

na podstawie danych rocznych.6  

Artykuł składa się z pięciu części. Po wprowadzeniu, przedstawiono 

dane wykorzystane w badaniu oraz ich krótką charakterystykę. 

Uwzględniono przy tym identyfikację punktów zwrotnych wyznaczonych 

z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa w badaniu Bernardellego i in. 

(2017). W trzeciej części opisano szczegóły metodologiczne związane m.in. 

z przyjętą ekstrapolacją szeregów czasowych oraz estymatorem systemowym 

Blundella i Bonda, który został wykorzystany do oszacowania 

ekonometrycznego modelu zbieżności dochodowej. Analiza konwergencji 

typu β w ujęciu miesięcznym została przedstawiona w kolejnej, czwartej 

części. Artykuł zakończono podsumowaniem i przedstawieniem 

najważniejszych wyników. 

 

2. Charakterystyka danych 

W badaniu użyto szeregi czasowe pochodzące z baz danych 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2017), Banku Światowego 

(2017) oraz Eurostatu (2018). Ponieważ z wielu badań empirycznych wynika, 

że analiza konwergencji warunkowej daje pełniejszy obraz zjawiska 

zbieżności (zob. np. Rogut i Roszkowska, 2006), w ekonometrycznym 

modelu konwergencji uwzględniono więcej zmiennych niż tylko początkowy 

poziom PKB per capita. Mianowicie, jako zestaw czynników kontrolnych 

w modelu konwergencji β wykorzystano następujące zmienne: 

• inflacja mierzona średnim wzrostem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (%) [inf]; 

• stopa inwestycji (% PKB) [inv]; 

• dynamika eksportu towarów i usług (zmiana w %) [exp]. 

                                                   
6 Analiza konwergencji w ujęciu teoretycznym dotyczy długookresowego tempa wzrostu 

gospodarczego. Niemniej jednak, w badaniach empirycznych analizuje się obserwowane 

tempo wzrostu produkcji w poszczególnych krajach, które uwzględnia także krótkookresowe 

wahania będące skutkiem rozmaitego rodzaju szoków popytowych. Z tego powodu analiza 

konwergencji w ujęciu miesięcznym wydaje się być uzasadniona. Tym bardziej, że z punktu 

widzenia polityki gospodarczej znajomość wyników otrzymanych na podstawie danych 

miesięczne umożliwia szybsze dostosowanie polityki i ustabilizowanie gospodarki (niż na 

podstawie danych rocznych lub kwartalnych). 
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Oczywiście, w równaniach występuje także zmienna PKB na 

mieszkańca wg PSN z poprzedniego roku (w cenach stałych z 2011 r. w $) 

[loggdp_t-1], która umożliwia weryfikację zjawiska zbieżności. 

Zbiór zmiennych kontrolnych uwzględnia głównie popytowe 

determinanty wzrostu gospodarczego, wpływające w największym stopniu na 

roczne wahania wielkości produkcji. Analizą nie objęto zmiennych, które 

wpływałyby na długoterminowe tempo wzrostu gospodarczego, jak np. 

kapitał ludzki lub instytucje. Tego typu zmienne oddziałują na wzrost 

gospodarczy od strony podażowej i nie wyjaśniają w dostateczny sposób 

rocznej zmienności stóp wzrostu PKB per capita.  

W modelu uwzględniono załamania strukturalne w latach 2008 i 2013 

(inne np. w pracy Próchniaka i Witkowskiego, 2013). Lata te zostały 

wyznaczone na podstawie punktów zwrotnych w ścieżkach wzrostu 

gospodarczego krajów UE, zidentyfikowanych z użyciem ukrytych modeli 

Markowa (Bernardelli i in., 2017). Identyfikacja punktów zwrotnych w tym 

badaniu została dokonana na podstawie kwartalnych temp wzrostu PKB dla 

grupy 28 krajów UE jako całości7. Dla grupy UE28 zostały zidentyfikowane 

następujące punkty zwrotne: III kwartał 2008 r. (szczyt) i III kwartał 2013 r. 

(dno) (Rysunek 1). 

W związku z wprowadzeniem załamań strukturalnych do modelu 

konwergencji β, równania regresji w niniejszym badaniu zostały oszacowane 

na podstawie danych z całego okresu (1998-2016), a także dla trzech 

krótszych podokresów (1998-2007, 2008-2012 i 2013-2016). Takie podejście 

pozwala ocenić, w jaki sposób tempo konwergencji zmieniało się w czasie 

pomiędzy załamaniami strukturalnymi. 

W analizie nie ograniczono się tylko do wykorzystania danych 

rocznych. Dokonano również ekstrapolacji zmiennych na kolejne miesiące na 

podstawie miesięcznych wskaźników nastrojów gospodarczych z danych 

ankietowych przeprowadzanych w poszczególnych krajach UE.8 

Wskaźnik nastrojów gospodarczych ESI jest złożonym indeksem 

obliczanym jako średnia ważona pięciu wskaźników koniunktury 

w poszczególnych sektorach gospodarki: przemyśle (z wagą 40%), 

budownictwie (5%), usługach (30%), handlu detalicznym (5%) oraz sektorze 

gospodarstw domowych (20%). Sektorowe wskaźniki koniunktury są 

średnimi arytmetycznymi wyrównanych sezonowo sald odpowiedzi na 

                                                   
7 W tej pracy dokonano również oszacowania załamań strukturalnych na podstawie 

miesięcznych szeregów wartości wskaźników koniunktury (pochodzących z badań 

ankietowych). 
8 W Polsce tego typu badania są prowadzone m.in. przez GUS oraz przez Instytut Rozwoju 

Gospodarczego SGH. 
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pytania dotyczące danego zakresu tematycznego (np. produkcji 

przemysłowej dla wskaźnika koniunktury w przemyśle). Ogólny wskaźnik 

koniunktury ESI jest obliczany jako indeks ze średnią na poziomie 100 

i odchyleniem standardowym równym 10 dla pewnego ściśle określonego 

okresu. Wskaźniki koniunktury są publikowane przez Komisję Europejską 

w ujęciu miesięcznym. 

 

 
Rysunek 1. Punkty zwrotne zidentyfikowane na podstawie kwartalnych 

temp wzrostu PKB dla grupy UE28 jako całości. 
Źródło: Bernardelli i in., (2017). 

 

Badania na temat wykorzystania danych ankietowych w analizach 

koniunktury (zob. np. Matkowski & Próchniak, 2008; Adamowicz i in., 2004; 

Adamowicz i in., 2012) dowodzą, że są one dobrym substytutem oficjalnych 

statystyk. Wskaźnik nastrojów gospodarczych, publikowany przez Komisję 

Europejską, odzwierciedla miesięczne zmiany aktywności gospodarczej 

w danym kraju. Mimo zauważalnych podobieństw dotyczących tendencji 

zmian w skali całej UE, widoczne są także okresowe rozbieżności między 

poszczególnymi gospodarkami. Wartości wskaźnika nastrojów 

gospodarczych ESI w okresie od stycznia 1996 r. do grudnia 2017 r. dla 

Niemiec, Polski i Włoch przedstawione są na Rysunku 2. Wyraźne 

pogorszenie się nastrojów w latach 2008-2010, związane ze światowym 

kryzysem finansowym i gospodarczym, a także tendencja wzrostowa od 2013 

r., są jednymi z wielu wspólnych elementów zachowania  się wskaźnika. 

Widoczne są jednakże i odstępstwa od wspólnego wzorca; np. znacznie 

lepsze nastroje gospodarcze w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych czy 

też w Niemczech w 2011 r.  
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Rysunek 2. Wskaźnik nastrojów gospodarczych w latach 1996-2017 

w Niemczech, Polsce i Włoszech. 

 

Miesięczne wskaźniki oferują możliwość szybkiego zdiagnozowania 

zmian w aktywności gospodarczej i w efekcie stwarzają możliwość 

natychmiastowej reakcji polityki gospodarczej np. w celu przeciwdziałania 

zbliżającej się recesji lub spowolnieniu gospodarczemu. W przypadku 

wskaźnika koniunktury ESI można określić jego przydatność do oceny 

miesięcznych zmian sytuacji gospodarczej w danym kraju w ciągu roku przez 

porównanie oryginalnych miesięcznych szeregów czasowych tego wskaźnika 

z hipotetycznymi jego wartościami uzyskanymi poprzez interpolację na 

podstawie danych dla jednej obserwacji w roku. Takie porównanie dla 

Niemiec oraz Polski jest przedstawione na Rysunkach 3 i 4. Przyjęto, że 

obserwacje dla stycznia odpowiadają danym oryginalnym9, zaś obserwacje 

w pozostałych miesiącach powstają poprzez liniową interpolację 

styczniowych wartości. Uwzględnienie na rysunkach wartości 

interpolowanych ma na celu pokazanie, że dane o mniejszej niż miesięczna 

granulacji nie oddają pełnego obrazu wahań aktywności gospodarczej. 

O ile gospodarka Niemiec wydaje się dość stabilna, a odchylenia 

w skali roku nie są znaczne, o tyle gospodarka Polski cechuje się większą 

miesięczną zmiennością i wahaniami nastrojów. Widać to wyraźnie na 

przykładzie danych z końca ubiegłego wieku, gdy wahania aktywności 

gospodarczej na podstawie danych miesięcznych były wyraźnie większe niż 

                                                   
9 Kontrolne obliczenia wskazują, iż zmiana miesiąca, któremu są przypisane dane oryginalne, 

nie wypływa znacząco na wyniki analiz. 
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wskazywałyby dane roczne. Podobnie, kryzys w 2009 r. wpłynął bardziej na 

nastroje Polaków niż mogłoby się wydawać na podstawie oceny danych 

rocznych. Tak silne zmiany wolumenu produkcji nie byłyby widoczne, gdyby 

analiza uwzględniała tylko dane styczniowe z kolejnych lat.  

 

 
Rysunek 3. Wskaźnik nastrojów gospodarczych w latach 1996-2017 

w Niemczech: wskazania miesięczne (linia ciągła) oraz interpolacja danych 

z początku lat (linia przerywana, zaznaczono punkty odpowiadające 

styczniom). 

 
Rysunek 4. Wskaźnik nastrojów gospodarczych w latach 1996-2017 

w Polsce: wskazania miesięczne (linia ciągła) oraz interpolacja danych 

z początku lat (linia przerywana, zaznaczono punkty odpowiadające 

styczniom). 
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Jeszcze jaskrawszy obraz różnic między uśrednionymi danymi 

rocznymi a wartościami w poszczególnych miesiącach może dać porównanie 

sytuacji, w której za wynik z danego roku zostałyby przyjęte wartości 

wskaźnika nastrojów gospodarczych z różnych miesięcy. Na Rysunku 5 

przedstawiono interpolowane wartości szeregu czasowego, gdzie za punkt 

zakotwiczenia przyjęto różne miesiące danego roku (styczeń, maj lub 

wrzesień).  

 

 
Rysunek 5. Wskaźnik nastrojów gospodarczych w latach 1996-2017 

w Polsce – wartości interpolowane dla różnych punktów zakotwiczenia: 

styczeń, maj lub wrzesień 

 

Znaczne różnice między wartościami wskaźników nastrojów 

w wybranych miesiącach stanowią empiryczny dowód na zasadność 

stosowania danych miesięcznych (o ile są dostępne). Problem pojawia się 

w przypadku ich braku. W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie 

propozycja ekstrapolacji brakujących danych, której wyniki mogłyby zostać 

użyte w modelu konwergencji. 

 

3. Metoda badania 

Analiza empiryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na 

ekstrapolacji danych z rocznych na miesięczne. Jest to niezbędne do 

wykonania drugiego etapu, w którym weryfikowana jest hipoteza 

konwergencji β z załamaniami strukturalnymi.  

Neoklasyczne modele wzrostu gospodarczego (Solow, 1956; Mankiw 

i in., 1992; Nonneman & Vanhoudt, 1996) potwierdzają konwergencję 
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w sposób warunkowy, co oznacza, że ma ona miejsce, gdy wszystkie 

gospodarki dążą do tego samego stanu ustalonego. Jako że kraje UE są 

względnie homogeniczne pod względem czynników gospodarczych, 

politycznych i społecznych, i można byłoby przyjąć założenie o ich 

wspólnym stanie ustalonym, to jednak jest ono zbyt uproszczające. Z tego 

powodu w niniejszym badaniu do analizy konwergencji stosujemy równania 

regresji wielorakiej, które umożliwią wyodrębnienie wpływu innych 

czynników na tempo wzrostu PKB niż początkowy poziom dochodu. 

Cytowane prace Mankiwa i in. (1992) oraz Nonnemana i Vanhoudta (1996) 

są przesłanką do uwzględnienia innych niż początkowy poziom dochodu 

zmiennych objaśniających w równaniu regresji i przez to wskazują na 

konieczność testowania konwergencji w ujęciu warunkowym. Niemniej 

jednak, znane są badania dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

(oraz szerszej grupy państw postsocjalistycznych), w których (badaniach) 

testowana jest tylko hipoteza konwergencji absolutnej (Rapacki & Próchniak, 

2007; Próchniak, 2018), co ma tę zaletę, iż taka zbieżność jest bezpośrednio 

obserwowana na podstawie danych pochodzących z oficjalnej statystyki 

gospodarczej. 

Większość empirycznych badań wzrostu gospodarczego, w tym realnej 

konwergencji, oparta jest – przede wszystkim ze względu na dostępność – na 

danych rocznych.10 Celem niniejszego badania jest próba oszacowania 

konwergencji typu β na podstawie danych o większej niż roczna granulacji. 

W tym celu dokonano ekstrapolacji danych użytych w badaniu do 

częstotliwości miesięcznej. Dotyczy to wszystkich zmiennych: wielkości 

PKB na mieszkańca wg PSN [gdp], stopy inflacji, stopy inwestycji oraz 

dynamiki eksportu. Jako elementu skalującego użyto miesięcznego 

wskaźnika nastrojów gospodarczych ESI.  

Dla każdej ze zmiennych 𝑣𝑎𝑟 ∈  {𝑔𝑑𝑝, 𝑖𝑛𝑓, 𝑖𝑛𝑣, 𝑒𝑥𝑝} oraz dla lat 𝑡 ∈
{1998, 1999, … ,2016 } zastosowano procedurę ekstrapolacji, którą można 

opisać w następujących krokach: 

 

1. Wyznaczenie miesięcznego czynnika skalującego 𝑐𝑡,𝑚 dla 𝑚 = 1,2, … ,12. 

Czynnik 𝑐𝑡,𝑚 wyznaczany jest na podstawie miesięcznego wskaźnika 

nastrojów gospodarczych sentiment_ind. Ściślej mówiąc, dla miesiąca od 

lutego (m = 2) do grudnia (m = 12) danego roku t wartość czynnika jest równa 

 

𝑐𝑡,𝑚 =
𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑖𝑛𝑑𝑡,𝑚,

𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑖𝑛𝑑𝑡−1,𝑚
, (1) 

                                                   
10 Z uwagi na ograniczenia co do objętości tekstu nie przedstawiamy szczegółowego 

przeglądu literatury nt. zjawiska konwergencji (zob. np. Malaga, 2004). 
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gdzie 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑖𝑛𝑑𝑡,𝑚 oznacza wartość wskaźnika w roku t i miesiącu 

𝑚 > 1. Przyjmujemy, że dla stycznia (m = 1) wartość czynnika skalującego 

𝑐𝑡,1 = 1 dla t = 1998, 1999, …, 2016. Czynnik skalujący jest zatem 

stosunkiem wartości wskaźnika nastrojów gospodarczych między danym 

miesiącem a analogicznym miesiącem poprzedniego roku (co umożliwia 

określenie dynamiki zmiennej w ujęciu rocznym i jest wolne od zakłóceń 

sezonowych). Wartość większa od 1 oznacza, że nastroje w danym miesiącu 

w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku uległy poprawie, 

zaś wartości mniejsze od 1 oznaczają pogorszenie się nastrojów.  

 

2. Obliczenie wartości ekstrapolacji zmiennej 𝑣𝑎𝑟𝑡,𝑚 na kolejne miesiące 

roku t na podstawie znanej wartości rocznej 𝑣𝑎𝑟(𝑡). 

Dla m = 1 (styczeń) i t = 1996, 1997, …, 2016 przyjęto, że 
 

𝑣𝑎𝑟𝑡,1 = 𝑣𝑎𝑟(𝑡). (2) 
 

Wartości zmiennej 𝑣𝑎𝑟 w pozostałych miesiącach roku11 wyliczane są 

w odniesieniu do wartości ze stycznia i biorą pod uwagę względną zmianę 

nastroju w danym miesiącu w stosunku do analogicznego miesiąca 

poprzedniego roku, odzwierciedlaną przez wartość czynnika skalującego 

𝑐𝑡,𝑚. Ekstrapolację można zatem zapisać w postaci 

 

𝑣𝑎𝑟𝑡,𝑚 = 𝑐𝑡,𝑚 ∗ 𝑣𝑎𝑟𝑡,1 (3) 
 

lub 

 

𝑣𝑎𝑟𝑡,𝑚 =
1

𝑐𝑡,𝑚
∗ 𝑣𝑎𝑟𝑡,1, (4) 

 

dla 𝑚 > 1 i t = 1998, 1999, …, 2016. 

Zastosowanie wzoru (3) lub (4) zależy od konkretnej zmiennej. Jeżeli 

spodziewamy się jej wzrostu wraz z poprawą nastrojów w danym kraju, to 

stosujemy wzór (3). Jeżeli natomiast wartości zmiennej maleją, gdy nastroje 

się poprawiają, to powinniśmy zastosować wzór (4). W przypadku 

zmiennych użytych w niniejszym badaniu ekstrapolacja z użyciem wzoru (3) 

                                                   
11 W badaniu użyto danych z lat 1996-2016, jednak ze względu na zastosowanie zmiennych 

instrumentalnych w modelu oraz formułę wyliczania czynnika 𝑐𝑡,𝑚, dane z lat 1996-1997 nie 

mogły być użyte we wnioskowaniu. 
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została przeprowadzona dla zmiennych gdp, inv oraz exp, natomiast do 

ekstrapolacji inflacji (zmienna inf) zastosowano wzór (4). 

Przyjęto, że dane ze stycznia są ustalone (i odpowiadają danym dla 

całego roku)12, a dane z pozostałych miesięcy są wyznaczane w procedurze 

ekstrapolacji. Założenie o przypisaniu rocznych danych do konkretnego 

miesiąca nie ma jednak krytycznego znaczenia z punktu widzenia weryfikacji 

hipotezy badawczej, toteż wartości zmiennych dla całego roku równie dobrze 

mogłyby zostać zakotwiczone w dowolnym innym miesiącu.13  

Wyniki dla lat 1998-2016 dla Polski zaprezentowane zostały na 

Rysunkach 6-9. Widać na nich wyraźnie, że ekstrapolacja nie ma liniowego 

charakteru i uwzględnia krótkookresowe wahania nastrojów ekonomicznych. 

 

 
Rysunek 6. Wyniki ekstrapolacji (linia ciągła) logarytmu PKB na 

mieszkańca wg PSN w Polsce w latach 1998-2016 na tle wartości 

rzeczywistych (punkty). 

                                                   
12 Alternatywnym rozwiązaniem byłoby ustalenie wartości bazowej dla wszystkich miesięcy 

na podstawie średniej wartości z 12 miesięcy w danym roku. 
13 Wykorzystanie wskaźnika ESI do ekstrapolacji każdego z szeregów czasowych jest 

pewnym uproszczeniem wynikającym z oryginalnego charakteru proponowanego podejścia. 

Planowane są dalsze badania, w których wskaźnik ESI zostałby użyty do ekstrapolacji 

szeregów PKB per capita, zaś ekstrapolację poszczególnych zmiennych kontrolnych będzie 

można by wykonać na podstawie sald odpowiedzi na określone pytania z badań ankietowych 

(wśród takich pytań znajdują się np. pytania o prognozy zmian cen) lub zamiast ekstrapolacji 

zostaną użyte dane z oficjalnej statystyki gospodarczej (np. miesięczne notowania stóp 

inflacji). Celem niniejszego badania jest m.in. próba oceny, czy obliczenie tempa 

konwergencji na podstawie szacunków miesięcznych umożliwia wyprowadzenie nowych 

wniosków na temat zbieżności. Ekstrapolacja przy użyciu ESI wydaje się na ten użytek 

wystarczająca.  
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Rysunek 7. Wyniki ekstrapolacji (linia ciągła) inflacji w latach 1998-2016 

w Polsce na tle wartości rzeczywistych (punkty). 
 

 
Rysunek 8. Wyniki ekstrapolacji (linia ciągła) stopy inwestycji w Polsce 

w latach 1998-2016 na tle wartości rzeczywistych (punkty). 

 

Ekstrapolowane dane wykorzystane zostały do konstrukcji modelu 

regresji, mającego na celu weryfikację konwergencji 𝛽 w krajach UE28. 

W badaniu zostało szacowanych wiele modeli na podstawie danych z różnych 

przedziałów czasowych. Szczegóły dotyczące przebiegu badania 

empirycznego są przedstawione w dalszej części. W tym miejscu 

ograniczymy się jedynie do przedstawienia opisu klasy modeli 

ekonometrycznych służących do weryfikacji zbieżności. 
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Rysunek 9. Wyniki ekstrapolacji (linia ciągła) dynamiki eksportu towarów 

i usług w Polsce w latach 1998-2016 na tle wartości rzeczywistych 

(punkty). 

 

W niniejszym badaniu zastosowano klasyczne równania typu Barro dla 

danych panelowych (Barro i Sala-i-Martin, 2003): 

 

∆12𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−12 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡, (5) 

 

gdzie: 

∆12𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 oznacza zmianę realnego logarytmu PKB per capita wg 

PSN w i-tym kraju w miesiącu t w stosunku do analogicznego miesiąca 

poprzedniego roku, 

𝛽0 – wyraz wolny, 

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−12 – logarytm PKB per capita wg PSN opóźniony o jeden rok 

(12 miesięcy), 

𝑥𝑖𝑡 – wektor zmiennych będących innymi niż początkowy poziom 

dochodu czynnikami wzrostu gospodarczego i-tego kraju w okresie t, 

𝛼𝑖 – efekt indywidualny i-tego kraju, 

휀𝑖𝑡 – składnik losowy, 

′ – operacja transpozycji. 

Z powodu endogeniczności zmiennej objaśniającej 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−12 

konieczne jest przetransformowanie równania (5) do postaci: 

 

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + (𝛽1 + 1)𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−12 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡. (6) 
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Umożliwia to odpowiednią instrumentalizację zmiennych 

objaśniających i estymację modelu z użyciem estymatora uogólnionej metody 

momentów, jak zastosowany w tej pracy estymator systemowy Blundella 

i Bonda. Jego aplikacja wymaga przedefiniowania (ograniczenia) zbioru 

wykorzystywanych instrumentów, uwzględniając iż technicznie estymacji 

podlega model autoregresyjny 12 rzędu. 

W badaniach nad wzrostem gospodarczym regresorami są zazwyczaj 

różne czynniki zarówno o charakterze popytowym jak i podażowym. 

W niniejszej analizie stosujemy trzy takie zmienne: stopę inflacji, stopę 

inwestycji oraz dynamikę eksportu. Wybrane zostały zmienne oddziałujące 

na wzrost gospodarczy przede wszystkim od strony popytowej, ponieważ 

w badaniu obejmującym miesięczne wahania produkcji należy uwzględniać 

krótkookresowe zależności między zmiennymi. Takie zmienne, jak np. 

kapitał ludzki czy instytucje, nie będą dobrze objaśniać krótkookresowych 

wahań dynamiki produkcji, gdyż zmiany otoczenia instytucjonalnego są 

rozłożone w czasie. Na przykład, z badania Rapackiego i in. (2017) wynika, 

że niektóre elementy otoczenia instytucjonalnego zmieniły się w niewielkim 

stopniu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przez ostatnie kilkanaście 

lat.  

Wybrany przez nas zestaw zmiennych objaśniających należy traktować 

jako próbę przykładową. Z punktu widzenia weryfikacji hipotez badawczych 

zbiór czynników kontrolnych nie odgrywa aż takiej kluczowej roli. To 

badanie może być powtórzone dla innego zestawu czynników, jak np. 

w pracy Bernardellego i in. (2017). W przypadku uwzględnienia większej 

liczby czynników często stosuje się technikę bayesowskiego uśredniania 

modeli14. 

 

4. Analiza konwergencji typu β 

Przyjęta procedura analizy konwergencji jest analogiczna dla całego 

rozważanego okresu (1998-2016) oraz dla podokresów zdefiniowanych przez 

załamania strukturalne, tj. 1998-2007, 2008-2012 i 2013-2016. Dla każdego 

z tych czterech przedziałów czasowych dokonano estymacji parametrów 

wielu modeli regresji określonych równaniem (6) dla grupy UE28. 

Dokładniej, począwszy od wybranego dla każdego przypadku roku 

(znajdującego się między początkowym a końcowym rokiem danego 

przedziału i nazywanego w dalszej części terminem „początkowy rok 

ekstrapolacji”), szacowane były modele oparte na danych miesięcznych. 

Pierwszą obserwacją w tych modelach był styczeń początkowego roku 

                                                   
14 Szczegóły np. w: Próchniak i Witkowski (2013, 2016). 
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danego przedziału, a ostatnią obserwację stanowiły kolejne miesiące, 

rozpoczynając od stycznia początkowego roku ekstrapolacji, a skończywszy 

na grudniu ostatniego roku danego przedziału. Należy zaznaczyć, że w roku 

końcowym model obejmuje tylko jedną obserwację, odpowiadającą 

ostatniemu miesiącowi (np. model kończący się w październiku 2007 r. jako 

ostatnią obserwację uwzględnia wartość z października 2007 r., 

a wcześniejszymi obserwacjami są wartości z grudnia, listopada, 

października, września, sierpnia itd. 2006 r.). 

Oznaczmy przez ℳ(𝑡𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛, 𝑡𝑒𝑛𝑑, 𝑚) model dany wzorem (6), którego 

parametry zostały oszacowane na podstawie danych z następujących 

miesięcy: 

rok 𝑡𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛, miesiące 1-12, 

rok 𝑡𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 + 1, miesiące 1-12, 

… 

rok 𝑡𝑒𝑛𝑑 − 1, miesiące 1-12, 

rok 𝑡𝑒𝑛𝑑, miesiąc m. 

W rozpatrywanych w badaniu czterech przypadkach otrzymano zatem 

następujące zestawy modeli: 

 

1. Okres 1998-2016, początkowy rok ekstrapolacji: 200615 

Liczba skonstruowanych modeli: 132 (11 lat * 12 miesięcy) 

Modele:  

ℳ(1998,2006,1), …, ℳ(1998,2006,12),  

ℳ(1998,2007,1), …, ℳ(1998,2007,12), 

… 

ℳ(1998,2016,1),…, ℳ(1998,2016,12) 

 

2. Podokres 1998-2007, początkowy rok ekstrapolacji: 2004 

Liczba skonstruowanych modeli: 48 (4 lata * 12 miesięcy) 

Modele:  

ℳ(1998,2004,1), …, ℳ(1998,2004,12),  

… 

ℳ(1998,2007,1),…, ℳ(1998,2007,12) 

 

3. Podokres 2008-2012, początkowy rok ekstrapolacji: 2011 

Liczba skonstruowanych modeli: 24 (2 lata * 12 miesięcy) 

Modele:  

                                                   
15 Dane z początkowego roku ekstrapolacji wykorzystywane są jako zmienne instrumentalne 

w modelowaniu ekonometrycznym. 
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ℳ(2008,2011,1), …, ℳ(2008,2011,12),  

ℳ(2008,2012,1),…, ℳ(2008,2012,12) 

 

4. Podokres 2013-2016, początkowy rok ekstrapolacji: 2015 

Liczba skonstruowanych modeli: 24 (2 lata * 12 miesięcy) 

Modele:  

ℳ(2013,2015,1), …, ℳ(2013,2015,12),  

ℳ(2013,2016,1), …, ℳ(2013,2016,12), 

 

W Tabelach 1 i 2 przedstawiono oszacowania wybranych czterech 

spośród 228 modeli, po jednym z każdego rozpatrywanego okresu. W Tabeli 

1 zebrano oceny parametrów oraz podstawowe właściwości statystyczne 

modelu ℳ(1998,2016,1). Przyjęta metodologia wymaga, aby zmienną 

objaśnianą był poziom PKB per capita w bieżącym roku, zamiast stopy 

wzrostu (zgodnie ze wzorem (6)). Oznacza to, że konwergencję należy uznać 

za potwierdzoną, jeśli parametr stojący przy zmiennej16 loggdp_t-1 jest 

mniejszy od 1 (oraz jest istotny statystycznie).  

 

Tabela 1. Oszacowania parametrów przykładowego modelu β-konwergencji 

dla krajów UE28: ℳ(1998,2016,1).  

Zmienna 

objaśniająca 
Oszacowanie 

Błąd 

standardowy 
Wartość p 

loggdp_t-1 0,83733 0,01824 0,0000 

inf -0,01253 0,00169 1,22E-13 

inv 0,01492 0,00143 0,0000 

exp -0,00246 0,00049 4,45E-07 

 

Wyniki wskazują, że konwergencja typu β występuje zarówno dla 

całego rozpatrywanego okresu (przykładowy model z tego okresu 

przedstawiony w Tabeli 1), jak i dla każdego z podokresów (przykładowe 

modele są opisane w Tabeli 2). Miesięczną zmienność konwergencji trafniej 

przedstawić w formie wykresu. Wartości parametrów przy zmiennej 

loggdp_t-1 dla poszczególnych okresów przedstawione zostały na Rysunkach 

                                                   
16 Zmienna mierząca początkowy poziom dochodu jest oznaczana symbolem loggdp_t-1. 

W przypadku równań opartych na danych miesięcznych początkowym poziomem dochodu 

jest oczywiście wartość szacunkowa PKB per capita sprzed 12 miesięcy. 
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10-13. Wartości te zostały porównane z przewidywanymi miesięcznymi 

wartościami parametrów wyznaczonymi na podstawie liniowej interpolacji.17 

 

Tabela 2. Oszacowania parametrów przykładowych modeli β-konwergencji 

dla poszczególnych podokresów (kraje UE28). 

Zmienna 

objaśniająca 
Oszacowanie 

Błąd 

standardowy 
Wartość p 

Podokres: 1998-2007; model: ℳ(1998,2007,1) 

loggdp_t-1 0,86297 0,02509 0,0000 

inf -0,00891 0,00234 0,0001 

inv 0,01283 0,00215 2,54E-09 

exp -0,00058 0,00074 0,4343 

Podokres: 2008-2012; model: ℳ(2008,2012,1) 

loggdp_t-1 0,83017 0,039514 0,0000 

inf -0,01604 0,003257 8,51E-07 

inv 0,01966 0,003016 7,11E-11 

exp -0,00373 0,000801 3,17E-06 

Podokres: 2013-2016; model: ℳ(2013,2016,1) 

loggdp_t-1 0,89592 0,03531 0,0000 

inf 0,01245 0,00688 0,0705 

inv 0,01303 0,00336 0,0001 

exp 0,00324 0,00150 0,0302 

 

Miesiące przedstawione na osi poziomej Rysunków 10-13 wskazują na 

ostatnią obserwację w danym modelu. Na przykład, zaobserwowana na 

Rysunku 10 wartość 0,83 dla lipca 2013 r. sugeruje, że w modelu 

obejmującym okres od stycznia 1998 r. do lipca 2013 r. (oszacowanym na 

podstawie danych miesięcznych) ocena parametru przy początkowym 

poziomie dochodu wynosiła 0,83, co oznacza, iż konwergencja występowała 

w tym okresie. Z kolei wartość 0,84 dla października 2013 r. mówi, iż 

w modelu obejmującym okres od stycznia 1998 r. do października 2013 r. 

ocena parametru przy początkowym poziomie dochodu była równa 0,84, co 

sugeruje, iż między styczniem 1998 r. a październikiem 2013 r. zbieżność 

była wolniejsza niż między styczniem 1998 r. a lipcem 2013 r. 

 

                                                   
17 Liniowa interpolacja na rysunkach 10-13 obejmuje okres jednego roku. Odchylenia od 

liniowej interpolacji pokazują zatem, jak silne jest uproszczenie uzyskanych wyników, gdy 

obliczenia oparte są na danych rocznych. 
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Rysunek 10. Wartości parametrów przy zmiennej loggdp_t-1 w okresie 

1998-2016 dla modeli opartych na danych po ekstrapolacji (linia ciągła) 

oraz danych rzeczywistych (punkty). Przerywaną linią przedstawione 

zostały przewidywane wartości współczynników wyznaczone na podstawie 

liniowej interpolacji. Na osi poziomej został oznaczony końcowy miesiąc 

okresu, dla którego został oszacowany model (miesiącem początkowym jest 

zawsze styczeń 1998 r.). 

 

 
Rysunek 11. Wartości parametrów przy zmiennej loggdp_t-1 w okresie 

1998-2007 dla modeli opartych na danych po ekstrapolacji (linia ciągła) 

oraz danych rzeczywistych (punkty). Przerywaną linią przedstawione 

zostały przewidywane wartości współczynników wyznaczone na podstawie 

liniowej interpolacji. Na osi poziomej został oznaczony końcowy miesiąc 

okresu, dla którego został oszacowany model (miesiącem początkowym jest 

zawsze styczeń 1998 r.). 
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Rysunek 12. Wartości parametrów przy zmiennej loggdp_t-1 w okresie 

2008-2012 dla modeli opartych na danych po ekstrapolacji (linia ciągła) 

oraz danych rzeczywistych (punkty). Przerywaną linią przedstawione 

zostały przewidywane wartości współczynników wyznaczone na podstawie 

liniowej interpolacji. Na osi poziomej został oznaczony końcowy miesiąc 

okresu, dla którego został oszacowany model (miesiącem początkowym jest 

zawsze styczeń 2008 r.). 

 

 
Rysunek 13. Wartości parametrów przy zmiennej loggdp_t-1 w okresie 

2013-2016 dla modeli opartych na danych po ekstrapolacji (linia ciągła) 

oraz danych rzeczywistych (punkty). Przerywaną linią przedstawione 

zostały przewidywane wartości współczynników wyznaczone na podstawie 

liniowej interpolacji. Na osi poziomej został oznaczony końcowy miesiąc 

okresu, dla którego został oszacowany model (miesiącem początkowym jest 

zawsze styczeń 2013 r.). 
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Wyniki przedstawione na Rysunkach 10-13 potwierdzają 

występowanie zjawiska zbieżności we wszystkich analizowanych okresach. 

Dla wszystkich oszacowanych modeli (po transformacji, czyli zgodnie 

z równaniem (6)) oceny parametru przy zmiennej (początkowy poziom PKB 

per capita) zawierają się w przedziale od 0 do 1. Tablice 1 i 2 informują 

ponadto, że dla podanych tam modeli są one istotne statystycznie. Oznacza 

to, że w klasycznych równaniach konwergencji (tj. przed transformacją, tak 

jak we wzorze (5)) ocena współczynnika stojącego przy początkowym 

poziomie dochodu jest ujemna, sugerując odwrotną zależność między 

początkowym poziomem PKB per capita a przyszłym tempem wzrostu 

gospodarczego.  

Konwergencja jest warunkowa, ponieważ oszacowane równania 

uwzględniają również inne zmienne objaśniające. Uzyskane wyniki są 

zgodne z przedstawianymi w literaturze przedmiotu. Istnieje wiele badań 

empirycznych dotyczących konwergencji w rozszerzonej Unii i większość 

z nich potwierdza występowanie tego zjawiska, chociaż szybkość i stabilność 

czasowa procesu zbieżności są różne18.  

Oszacowane modele są, ogólnie biorąc, miarodajne pod względem 

ekonomicznym i statystycznym, biorąc pod uwagę wpływ pozostałych 

zmiennych objaśniających tempo wzrostu gospodarczego. Ocena parametru 

przy inflacji jest ujemna (Tabela 1), co oznacza niekorzystny wpływ wzrostu 

cen na dynamikę produkcji. Dodatni współczynnik przy stopie inflacji dla 

okresu 2013-2016 (Tabela 2) sugeruje, że procesy deflacyjne w Europie, jakie 

miały miejsce w ostatnim czasie, niekorzystnie wpływają na wzrost 

gospodarczy (chociaż w tym przypadku nie można wykluczyć występowania 

odwrotnej zależności przyczynowo-skutkowej). Modele potwierdzają 

dodatni wpływ inwestycji na wzrost produkcji (ocena parametru przy 

zmiennej inv we wszystkich równaniach podanych w Tabelach 1 i 2 jest 

dodatnia i istotna statystycznie). Najmniej wyraźne i jednoznaczne są wyniki 

dla dynamiki eksportu. 

Mimo występowania zbieżności w skali całego okresu oraz 

w poszczególnych podokresach, jej tempo było różne. W Tabeli 3 podane są 

średnie oceny parametrów stojących przy początkowym poziomie dochodu 

dla wszystkich modeli oszacowanych dla określonego okresu. Druga 

kolumna wskazuje na ocenę parametru w modelu po transformacji, 

określonego równaniem (6), zaś trzecia kolumna przedstawia odpowiednią 

wielkość w modelu przed transformacją, danym wzorem (5). Na podstawie 

                                                   
18 Najnowsze badania w tym zakresie to m.in. prace: Batóg (2013); Grzelak i Kujaczyńskiej 

(2013); Rapackiego i Próchniaka (2014); Forgó i Jevčaka (2015); Matkowskiego i in. 

(2016b); Jóźwik (2017). 
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ocen parametrów obliczone zostały współczynniki szybkości zbieżności oraz 

tzw. półokresy wygasania (half-life)19. Półokres wygasania20 informuje 

o liczbie lat, jaka musi upłynąć, aby przy zachowaniu dotychczasowego 

wzorca rozwojowego kraje zmniejszyły o połowę swój dystans w stosunku 

do hipotetycznego stanu równowagi długookresowej (steady-state)21. 

Analizując konwergencję warunkową, jak w niniejszym badaniu, stan 

ustalony jest determinowany zmiennymi objaśniającymi uwzględnionymi 

w równaniu regresji w charakterze zmiennych kontrolnych. 

 

Tabela 3. Współczynniki β oraz półokresy wygasania 

Okres 

Współczynnik przy 

początkowym 

poziomie dochodu w 

przekształconym 

modelu konwergencji 

(równanie (6)) 

Współczynnik przy 

początkowym poziomie 

dochodu w 

nieprzekształconym 

modelu konwergencji 

(równanie (5)) 

Parametr β 

Półokres 

wygasania 

(half-life) 

(w latach) 

1998-2016 0,83883 -0,16117 17,57% 3,9 

1998-2007 0,85429 -0,14571 15,75% 4,4 

2008-2012 0,81916 -0,18084 19,95% 3,5 

2013-2016 0,88668 -0,11332 12,03% 5,8 

 

Dane w Tablicy 3 wskazują, że proces konwergencji nie był stały 

w czasie. Najszybsza zbieżność występowała w latach 2008-2012, czyli 

w okresie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.22 Ten wynik 

jest nieco odmienny od wcześniejszych obliczeń opartych na rocznych 

danych pochodzących z oficjalnej statystyki gospodarczej (Bernardelli i in., 

2017) oraz od niektórych innych badań empirycznych, sugerujących 

pojawienie się elementów dywergencji w poziomach dochodów w trakcie 

kryzysu (zob. np. Mucha, 2012, Staňisić, 2012, Borsi & Metiu, 2013, Monfort 

i in., 2013). Wynika to prawdopodobnie stąd, że nastroje konsumentów 

podczas kryzysu globalnego wykazywały silną tendencję do upodabniania 

się, czego przejawem jest szybka zbieżność uzyskana na podstawie danych 

                                                   
19 Wzory, na podstawie których obliczono współczynniki β i półokresy wygasania, są podane 

w: Próchniak i Witkowski (2016, s. 58, 77). 
20 Inaczej: okres połowicznej redukcji (połowicznego zmniejszenia). 
21 Stan równowagi długookresowej zależy m.in. od zmiennych objaśniających 

wykorzystywanych w równaniach regresji i nie oznacza wyrównania dochodów per capita 

między krajami w ujęciu absolutnym.  
22 Trzeba mieć na uwadze, iż różna szybkość procesu konwergencji w poszczególnych 

okresach nie wynika tylko z różnic w tempie wzrostu gospodarczego, ale także z odmiennych 

wartości zmiennych objaśniających oraz początkowego poziomu PKB per capita. 
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opartych na wskaźniku ESI, nawet jeśli dane pochodzące z oficjalnej 

statystyki gospodarczej sugerowały spowolnienie procesów 

konwergencyjnych.23 

Oceniając powyższe wyniki należy podkreślić, że zbieżność nie jest 

zjawiskiem uniwersalnym. Dokładny charakter ścieżki wzrostu 

gospodarczego zależy od wielu czynników, takich m.in. jak polityka 

gospodarcza, sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna, otoczenie instytucjonalne, 

stabilność polityczna. Nie ma zatem gwarancji, że procesy konwergencji 

utrzymają się w Europie w przyszłości. Nie można także wykluczyć 

pojawienia się okresów dywergencji w poziomie dochodów (zob. np. 

Matkowski i in., 2016a). 

Z analizy wahań tempa konwergencji w ujęciu miesięcznym wynika, 

że dane roczne dają niepełny obraz zjawiska zbieżności. Z Rysunków 10-13 

wynika ponadto, że parametr konwergencji wykazuje silne miesięczne 

wahania, co uwarunkowane jest wysoką dynamiką ścieżek wzrostu 

gospodarczego i brakiem regularności ich zmian w poszczególnych 

miesiącach. Dane roczne zatem, będące niejako uśrednieniem danych 

miesięcznych, zaciemniają faktyczny kształt ścieżki konwergencji. 

Potwierdzona została tym samym główna hipoteza badawcza, która głosi, że 

dane o częstotliwości większej niż roczne (np. analizowane w tym badaniu 

dane miesięczne) dają pełniejszy obraz zjawiska zbieżności. 

Uzyskane wyniki zachęcają do prowadzenia ciągłych analiz procesów 

wzrostu gospodarczego i konwergencji. Miesięczna zmienność tempa 

konwergencji β wydaje się potwierdzać konieczność prowadzania częstszej 

niż roczna obserwacji wskaźników makroekonomicznych, dając pełniejszy 

obraz sytuacji w krajach UE oraz względnych zmian w ścieżkach wzrostu 

poszczególnych gospodarek. Dane pochodzące z badań ankietowych (takich 

jak prowadzone przez IRG SGH), które umożliwiają monitorowanie 

koniunktury z częstotliwością miesięczna, wykazują dużą przydatność 

w badaniach makroekonomicznych. 

 

5. Podsumowanie 

Celem artykułu było zbadanie występowania konwergencji typu 

β w całej grupie UE28. Główna hipoteza badawcza głosi, że oszacowanie 

ścieżki konwergencji dochodowej na podstawie danych częstszych niż 

                                                   
23 Wyniki podane w Tabeli 3 są wynikami uśrednionymi dla wielu modeli. Poszczególne 

modele są oszacowywane w formie równań regresji wielorakiej. Metody 

statystyczno-ekonometryczne uwzględniane w obliczeniach nie są addytywne i wyniki dla 

całego okresu nie muszą być nawet w przybliżeniu równe średniej dla poszczególnych 

podokresów (jak w powyższym przypadku).  
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roczne, a dokładniej – danych miesięcznych, daje pełniejszy obraz zjawiska 

zbieżności. Badanie obejmuje okres 1996-2017 i 28 krajów UE (niektóre 

etapy analizy obejmują jednak krótszy horyzont czasowy). Na podstawie 

punktów zwrotnych w ścieżkach wzrostu gospodarczego, zidentyfikowanych 

z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa, wprowadzono do modelu 

regresji załamania strukturalne w latach 2008 i 2013 r. W efekcie oszacowane 

zostały modele konwergencji dla lat 1998-2016 oraz dla trzech podokresów: 

1998-2007, 2008-2012 i 2013-2016. 

Wartością dodaną badania jest uzyskanie miesięcznych oszacowań 

tempa konwergencji na podstawie ekstrapolowanych danych z użyciem 

miesięcznych wartości wskaźnika nastrojów gospodarczych pochodzących 

z badań ankietowych. Hipoteza konwergencji β na podstawie danych 

miesięcznych została pozytywnie zweryfikowana, ale okazało się (zgodnie 

z  oczekiwaniami), że zbieżność zachodziła w różnym tempie między 

punktami zwrotnymi. 

Dodatkowo zauważono duże odchylenia oszacowań na podstawie 

ekstrapolowanych miesięcznych danych w stosunku do wyników opartych na 

zaobserwowanych rocznych wartościach szeregów czasowych. Badania nad 

konwergencją w cyklu miesięcznym umożliwiają zatem uzyskanie 

pełniejszego obrazu ścieżek wzrostu gospodarczego w krajach UE.  

Wyniki te mogą zostać implementowane w praktyce, zwłaszcza 

z punktu widzenia polityki gospodarczej. Bieżące monitorowanie tempa 

wzrostu gospodarczego i szybkości konwergencji stwarza szansę na szybkie 

dostosowanie polityki gospodarczej do aktualnych nastrojów, co z dużym 

prawdopodobieństwem może być czynnikiem zapobiegającym recesjom lub 

spowolnieniom gospodarczym z jednej strony, a także – z drugiej strony – 

przegrzaniom koniunktury. 
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of the private debt cycle. Different data transformation methods and different 

statistical data definitions were used to analyse the process of early warning 

signal extraction useful for countercyclical buffer operationalization. The 
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naïve univariate indicators and composite leading measures prepared with the 
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Ekonometryczna procedura selekcji odpowiedniego 
poziomu antycyklicznego bufora kapitałowego 

w polskim sektorze bankowym  
 

 

Streszczenie 
W artykule proponuje się osadzoną w teorii ekonomii i finansów 

sformalizowaną, ekonometryczną procedurę selekcji miar wspierających 

krajowych decydentów polityki makroostrożnościowej w procesie określania 

odpowiedniego poziomu i terminu wprowadzania antycyklicznego bufora 

kapitałowego. Przygotowany pierwotnie zbiór wejściowych szeregów 

czasowych, opisujących m.in. sytuację w sektorze bankowym (w tym udział 

finansowania hurtowego w pasywach banków), poziom ryzyka rynkowego 

(kwotowania obligacji skarbowych i CDS banków), sytuację na rynku 

nieruchomości i stan otoczenia makroekonomicznego, został użyty do 

wybrania, za pomocą przełącznikowych modeli Markowa wielu zmiennych 

z rozkładem opóźnień, grupy miar sygnalizujących z wyprzedzeniem 

początek i koniec okresów kryzysów finansowych oraz umożliwiających 

określenie przyszłej fazy cyklu akcji kredytowej. Właściwa estymacja 

i prognozowanie z wykorzystaniem wybranej grupy modeli zostały 

poprzedzone analizą przydatności alternatywnych metod kompilacji oraz klas 

transformacji wejściowych szeregów czasowych. Jakość uzyskanych w ten 

sposób wskaźników wyprzedzających kryzysu finansowego i faz cyklu 

kredytowego została określona na podstawie porównania z miarami 

obliczonymi na podstawie prostych modeli jednorównaniowych oraz modeli 

wielorównaniowych wykorzystujących regresję logistyczną.  

 

Słowa kluczowe: bufor antycykliczny, polityka makroostrożnościowa, 

przełącznikowe modele Markowa wielu zmiennych z rozkładem opóźnień 
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1. Introduction 

The last financial crisis (2008+) pointed out the importance of excessive 

growth of private credit and its procyclical behavior as the main sources of 

financial sector instability. Faced with new challenge on the field of crisis 

management Financial Stability Board (FSB) and Basel Committee of 

Banking Supervision (BCBS) recommended introduction of macroprudential 

supervision with main tasks focusing on private debt cycles and credit growth 

mitigation. As the most prominent tool for implementing this part of the 

macroprudential policy countercyclical BCBS recommended countercyclical 

buffer, CCB (BCBS, 2010a), arguing that additional capital gathered by 

financial institutions during boom phase could be utilized by them during bust 

period stabilizing in the macro-scale the inflow of the credit to the 

non-financial enterprises. Four years later (2014) regulations proposed by 

BCBS were implemented in Europe as one of the most important components 

of the CRR/CRD IV packages. Finally, at the end of 2015 European 

legislation concerning macroprudential policy and CCB as its main 

instrument was introduced to the Polish legal system. 

BCBS recommendations and CRR/CRD IV packages define only the 

general framework of the macroprudential policy and CCB instrument. 

Considering substantially different characteristics of the particular 

jurisdictions responses to the last financial crisis operationalization of the 

CCB application was delegated to local supervisors. They are responsible for 

creating appropriate institutional and analytical framework, being capable of 

identification and quantification with appropriate lead future risk affecting 

local financial entities. In the case of Poland four main financial safety 

network institutions: National Bank of Poland, Ministry of Finance, Bank 

Guarantee Fund and Financial Supervision Authority joined their efforts in 

the form of Financial Stability Committee (FSC) to conduct the 

macroprudential policy. Analytical Framework of FSC is based on the 

experience and human capital of the cooperating bodies. However, general 

rules and models used as a background for CCB recommendations can 

currently (mid-2017) still be perceived as work in progress. 

The paper proposes formal econometric framework, with background 

in economic and finance theories, that supports macroprudential policy 

decision-makers in the process of choosing appropriate value of the 

countercyclical buffer and proper timing for countercyclical buffer 

introduction (build-up) and resolution. The dedicated dataset consisting of 

time-series describing banking sector (e.g. share of wholesale financing), 

market risk (e.g. CDS of banks and sovereigns), real estate prices, and 

macroeconomic measures, was used to select the group of time series, 
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signalling within the Multivariate Markov-Switching Model with Distributed 

Lags (MMS-DL) with appropriate lead, the beginning and the end of the 

financial crisis phase and to build the group of composite leading indicators 

of the private debt cycle. Different data transformation methods and different 

statistical data definitions were used to analyse the process of early warning 

signal extraction useful for countercyclical buffer operationalization. The 

constructed indicators were confronted with two kinds of competitors: the 

naïve univariate indicators and composite leading measures prepared with the 

help of Logistic Regression (LR) approach, allowing to choose the most 

efficient analytical structure to support decision-makers.  

The article is organized as follow. Next section explores literature about 

macroprudential policy, financial cycles and leading indicators used for 

operationalization of countercyclical capital buffer. Then dataset used for 

CCB leading indicators construction is presented. The main part of the article 

describes Multivariate Markov-Switching Models used for computation of 

mentioned indicators and quality evaluation procedure applied for selection 

the most appropriate ones. In the last two sections the gained results are 

discussed, and conclusions and recommendations are formulated.  

 

2. Literature review 

There is a vast literature presenting macroeconomic and financial theories 

trying to explain financial cycles and source of financial distress. These 

theories entered mainstream economics mainly after the 2008+ crisis 

(Mendoza & Terrones, 2008, Borio & Drehmann, 2009, Jorda et al., 2011, 

Bordo & Meissner, 2012, Schularick & Taylor, 2012). However, there are as 

well some samples of such works published in the end of the previous century 

(e.g. Kaminsky & Reinhart, 1999). 

The concept and the role of macroprudential policy and its main 

instrument, countercyclical capital buffer, was primarily described in the 

discussion papers of Basel Committee of Banking Supervision (BCBS 2010a, 

2010b). The application of countercyclical buffer was then explained in the 

papers of European Systemic Risk Board (ESRB, 2014) and BCBS (BCBS, 

2015). The interest in the new kind of economic policy and its tools was also 

promptly expressed by academic researchers (Harmsen 2010, Repullo 

& Saurina 2011, CGFS, 2012, Juks & Melander, 2012). 

Another group of papers tackle the subject of countercyclical buffer 

operationalization. The teams of academics and researchers from the central 

banks published series of papers with detailed presentation of databases and 

indicators used for analysis supporting decision process concerning setting 

adequate level of CCB. In this literature stream we can found papers of van 
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Norden (2011), Behn et al. (2013), Gerdrup et al. (2013), Swiss National 

Bank (2013), Castro et al. (2014), Drehmann & Juselius (2014), Giese et al. 

(2014) and Kalatie et al. (2015). 

 

3. The database 

The dedicated time series database was built and used as the starting point for 

the indicators selection procedure. Initial time series repository consisted of 

270 variables: 60 indicators for each of the 9 countries included in the survey 

(Poland, Czech Republic, Hungary, Germany, France, Greece, Spain, United 

Kingdom, US) with the observations from the time span 1Q 1970 – 4Q 2015. 

For some countries (Poland, Czech Republic, Hungary, Greece) part of time 

series observations were available only for the last 25 years. However, the 

econometric models applied for the empirical analysis were flexible enough 

to cope with this issue. The scope of the described time series database is 

presented in Table 1. 

The methods used in this paper for forecasting optimal CCB need also 

the reference database of the financial crisis dates. To make the gained results 

comparable with other surveys the author used dates from well-known 

European System of Central Banks Heads of Research Database. The 

graphical representation of this repository is showed by Graph 1. The 

financial crisis dates for the US were taken from Romer (2009). 

 

 
Graph 1. The graphical representation of the database used for the financial 

cycles dates (the countries analysed in the paper highlighted with dark grey). 
Source: European System of Central Banks Heads of Research Database with modifications 

of the author. 
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Table 1. The database used for the survey. 

Private and public debt Banking sector Financial markets Property prices Macroeconomics 

 Nominal total credit to non-

financial 

sector/non-financial 

corporations/households 

 Nominal bank credit to 

non-financial 

sector/non-financial 

corporations/households 

 Nominal public debt 

 Debt service ratio all 

agents/non-financial 

sector/non-financial 

corporations/households 

 Ratios of above variables to 

GDP 

 Ratio of non-

performing loans to 

total gross loans 

 Leverage ratio 

 Share of wholesale 

financing 

 Average bank CDS 

premia 

 

 Nominal 3M money 

market rate 

 Nominal long-term 

interest rates 

 Nominal equity 

prices 

 Sovereign CDS 

premia 

 

 Nominal residential 

property prices  

 Real residential 

property prices 

 Ratio of nominal 

residential property 

prices to nominal 

income 

 Ratio of nominal 

residential property 

prices to nominal 

rent 

 Nominal commercial 

property prices 

 

 Nominal GDP 

 Real GDP 

 Unemployment rate 

 Nominal M3 

 REER 

 Current account 

balance 
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4. Analytical frameworks 

The analysis of the time series included in the database described in the 

previous section revealed that during the last financial crisis and in the 

pre-crisis time financial and macroeconomic time-series frequently exhibited 

dramatic structural breaks. Due to specific cyclical character of the analysed 

variables (e.g. substantial asymmetries in the cycles’ phases) their dynamics 

should be analysed with nonlinear models. To analyse and forecast the time 

series, and to catch their irregular oscillations several parametric and 

nonparametric models were considered. For reference analytical framework 

Multivariate Markov-Switching Models with Distributed Lags was chosen.  

The Markov-Switching models are well known in the econometric 

analysis of economic and financial time series. Hamilton (1989) used their 

univariate version to explain relationship between changes in hidden regimes 

and dynamics of US GDP cycles. Multivariate approach to modelling 

structural breaks in time-series, Markov-Switching Vector Autoregression 

models (MS-VAR), was presented by Krolzig (1997). Two years later Kim  

Nelson (1999) worked out general form of Multivariate Markov-Switching 

analytical structure. 

The next generation of Multivariate Markow-Switching models, 

combining their structure with distributed lags approach, was proposed by 

Billio & Cavicchioli (2014). Building this class of models we assume that 

(Nx1) vector of expected value of the observed time-series (y_t) depends on 

the on the last r (r ≥ 0) regimes, each with possible M states (s_t, M ≥ 0).  

The migration between states is defined by transition probabilities 

 

𝑝𝑖𝑗 = Pr(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖) ,  𝑖, 𝑗 = 1, … ,  𝑀, (1) 

 

which for the purpose of clarity can be gathered in the MxM matrix 𝑃 = (𝑝𝑖𝑗).  

All states considered within the analysed model can be represented by 

the (Mx1) vector 𝜉𝑡, of which m-th element equals to 1 if 𝑠𝑡 = 𝑚, and 

otherwise equals to 0. The intercept term of the model is defined as 

 

𝜈𝑡 = 𝜉𝑡 − 𝐸(𝜉𝑡|𝜉𝑡−1), (2) 

 

and can be also computed with the formula 

 

𝜈𝑡 = ∑ ∑ 𝜈𝑗𝑚
𝑀
𝑚=1 𝐼(𝑠𝑡−𝑗 = 𝑚)𝑟

𝑗=1 , (3) 

 

where I(.) is the indicator function. 
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The N-dimensional MMS(r,M)-DL(p) model (𝑝 ≥ 0), denoted also as 

MMS-DL(r,M,p), can be described by equation: 

 

𝜙𝑠𝑡
(𝐿)𝑦𝑡 = ∑ 𝜈𝑗, 𝑠𝑡−𝑗

+ 𝛴𝑠𝑡
𝑢𝑡

𝑟
𝑗=1 , (4) 

 

where 𝑢𝑡 ∼ 𝐼𝐼𝐷(0, 𝐼𝑁), 𝜙𝑠𝑡
(𝐿)𝑦𝑡 = 𝜙0,𝑠𝑡

+ 𝜙1,𝑠𝑡
𝐿 + ⋯ + 𝜙𝑝,𝑠𝑡

𝐿𝑝, 𝜙0,𝑠𝑡
=

𝐼𝑁 , 𝜙𝑝,𝑠𝑡
≠ 0.  |𝜙𝑠𝑡

(𝑧)| have all their roots strictly outside the unit circle. 

The first state-space representation of the process (4) can be written in 

the form 

 

{
𝜙(𝐿)(𝜉𝑡⨂𝐼𝑁)𝑦𝑡 = ∑ 𝛬𝑗𝜉𝑡−𝑗 + 𝛴(𝜉𝑡⨂𝐼𝑁)𝑢𝑡

𝑟
𝑗=1

𝜉𝑡 = 𝑃′𝜉𝑡−1 + 𝜈𝑡

, (5) 

 

where: 𝛬𝑗 = (𝜈𝑗1 … 𝜈𝑗𝑀), 𝛴 = (𝛴1 … 𝛴𝑀), 𝜙(𝐿) = [𝐼𝑁 + 𝜙1,1𝐿 + 𝜙𝑝,1𝐿𝑝 +

⋯ + 𝐼𝑁 + 𝜙1,𝑀𝐿 + 𝜙𝑝,𝑀𝐿𝑝]. 

The described process has also alternative, much more complicated 

state-space representation given with the structure: 

 

{

�̃�(𝐿)(𝛿𝑡⨂𝐼𝑁)𝑦𝑡 + 𝜙(𝐿)(𝜋⨂𝐼𝑁)𝑦𝑡 =

∑ 𝛬𝑗𝜋𝑟
𝑗=0 + ∑ �̃�𝑗𝜋𝑟

𝑗=0 + �̃�(𝛿𝑡⨂𝐼𝑁)𝑢𝑡 + 𝛴(𝜋⨂𝐼𝑁)𝑢𝑡

𝛿𝑡 = 𝐹 + 𝛿𝑡

, (6) 

 

where �̃�𝑗 = (𝜈𝑗1 − 𝜈𝑗𝑀 … 𝜈𝑗𝑀−1 − 𝜈𝑗𝑀), �̃�𝑗 = (𝛴1 − 𝛴𝑀 … 𝛴𝑀−1 − 𝛴𝑀), 𝛿𝑡 is 

(M-1) vector formed by the columns, except the last one given by 𝜉𝑡 − 𝜋 and 

�̃�(𝐿) = [(𝜙1,1−𝜙1,𝑀)𝐿 + ⋯ + (𝜙𝑝,1−𝜙𝑝,𝑀)𝐿𝑝 + ⋯ + (𝜙1,𝑀−1−𝜙1,𝑀)𝐿 +

(𝜙1,𝑀−1−𝜙1,𝑀)𝐿𝑝]. 
The results of the analysis achieved with MMS-DL approach were 

confronted with two kinds of indicators: naïve univariate measures and output 

of Logistic Regression (LR) model, described with the formula 

 

Pr(𝐶𝑅𝑖,𝑡 = 1) = 1

1+𝑒
−(𝛼+𝛽′𝑋𝑖,𝑡)

, (7) 

 

transforming the input time series to crisis probabilities, with two possible 

states: crisis (1) and non-crisis (0). 
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5. Quality analysis of built indicators 

To check the quality and compare countercyclical buffer forecast prepared 

with MMS-DL naïve univariate and LR models, we used the area under the 

receiver operating characteristic curve approach (AUROC) described in detail 

in the series of papers of Jorda & Taylor (2011), Jorda (2012) and Drehmann 

& Juselius (2014). Moreover, the decision-makers preferences function 

included in the works of Borio & Drehmann (2009) and Alessi & Detken 

(2011) was used. The computation of AUROC is based on the assumption 

that once exceeding a chosen threshold (denoted TR) the validated indicator 

should signal with a certain lead the outbreak of financial crisis and, hence, 

the need for countercyclical buffer accumulation. However, looking for 

historical data the crisis can materialize (noted C) or not (noted NC). The 

possible outcomes for N cases of such analysis (N = NC + NNC, number of 

crisis cases plus number of non-crisis cases) of this simple analysis can be 

gathered in the “confusion matrix”: 

 

Table 2. Possible outcomes of the quality analysis procedure (own 

preparations). 

 No crisis Crisis 

Indicator stays below a 

threshold (TR) – no signal 
A: True Negative B: False Negative 

Indicator stays above a 

threshold (TR) – no signal 
C: False Positive D: True Positive 

 

Using this table the noise-to-signal ratio (NTSR) for the certain 

threshold TR can be computed: 

 

NTSR(TR) =
FPR(TR)

TPR(TR)
, (8) 

 

where FPR, false positive rate (noise rate, type II error rate), equals to 
C

A+C
 and 

TPR, true positive rate (signal rate) is defined as 
D

B+D
. 

The area under the receiver operating characteristic curve is the area 

under the plot of the TPR = 𝑓(FPR(TR)) for each possible TR, and is 

measured with simple statistics ranging [0,1] 

Based on the content of Table 2 the decision-makers preferences 

function can be defined as: 
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𝑃𝐹(𝜃) = 𝜃
𝑁𝐶

𝑁𝐶+𝑁𝑁𝐶
𝐹𝑁𝑅 + (1 − 𝜃)

𝑁𝑁𝐶

𝑁𝐶+𝑁𝑁𝐶
𝐹𝑃𝑅, (9) 

 

where 𝜃 is a preference parameter. This function can be also used to compute 

partial standard. AUROC (psAUROC as AUROC for specified regions of 

ROC curve (for 𝜃 < 𝑥 ). 
 

 
Graph 2. The sample of ROC curve (own preparations) 

 

Summing up, the quality analysis section, the complete procedure of 

estimated countercyclical buffer indicators evaluation consists of the 

following steps: 

 

 Prerequisites: 

o Analyse financial cycle with different set of filters: Hodrick-Prescott, 

Christiano-Fitzgerald, Baxter-King; 

o Transform time series: apply cyclical component extraction, 

differences; 

 Estimation and quality analysis: 

o Select one/two/three elements time series subsets from initial database; 

o Using selected time series estimate MMS-DL models and their 

competitors: univariate and LR models; 

o Evaluate quality of univariate time series and models’ output with 

AUROC and psAUROC statistics and decision-makers preferences 

function; 

  

6. Results 

As it was mentioned in the section above the first part of the empirical survey 

was devoted to data transformation and cyclical components analysis. 

Significant trend component was visible in the majority of the input variables 
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for each of the nine analysed countries. Hence the three different detrending 

methods, namely Hodrick-Prescott, Baxter-King and Chiristiano-Fitzgerald 

procedures were used to extract the cyclical factor. Application of these 

methods revealed a great heterogeneity of the impact of the cyclical 

component extraction methods on the original series. Graph 1 shows 

discrepancy in the average credit-to-GDP gap for each of three applied 

procedures (the plot time central point, noted with 0, is the 3rd quarter of 

2008). 

 

 
Graph 1. Impact of the different detrending methods on the average 

credit-to-GDP gap time-series. 

 

Beside strictly technical impact on the obtained results the significant 

heterogeneity was also revealed among different series used as the credit 

cycle reference measures. Graph 2 shows the example of differences for 

different variables taken as credit cycle indicators. 

The third kind of heterogeneity in the financial cycles was find where 

analysed time series were grouped for countries with different stages of 

economic and financial development. For the last financial crisis time series 

for catching-up countries (Poland, Czech Republic, Hungary, group called: 

Catch.) revealed cyclical characteristics which was substantially different 

from the characteristics of the series for developed countries “mildly” 

affected with the last financial crisis (Germany, France, United Kingdom, 

USA: group called Devel. I) and tackled strongly (Greece, Spain: group 

Devel. II) (see Graph 3). 
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Graph 2. Heterogeneity of credit cycles due to reference time series 

definition.  

 

 
Graph 3. Heterogeneity of credit cycles due to country of the time series 

origin.  

 

Finally, the prerequisite analysis of different credit cycle reference 

series for 9 selected countries shows substantial discrepancy between 

characteristics of these cycle in different economies, with US and Polish 

cycles being the shortest ones (approx. 10 quarters for full cycle), and German 

and Greek being almost two and half time longer. 

In the substantial part of the empirical research we tried to select time 

series and find the models that were most useful for countercyclical buffer 
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introduction (build-up) and release prediction for 9 analysed countries. The 6 

top trivariate models (according to the AUROC criterion) used for build-up 

phase were presented in Table 3. Among them the first five were estimated 

with MMS-DL approach although their advantage on LR competitor was 

moderate. 

 

Table 3. CCB introduction (build-up): top 6 trivariate models, all countries, 

quarterly data. 

Model AUROC sdAUROC 

Prob. TR 

for 𝜽 =  

0.7 

TPR FPR 

MMSM-DL(2,2,4): Credit to households-

to-GDP gap, Residential property prices 

to income gap 

Debt service ratio (YoY g.r.) 

0.94 0.011 0.31 0.83 0.34 

MMSM-DL(2,2,4): Bank credit (YoY 

g.r.) 

Residential property prices to income gap 

Debt service ratio (YoY g.r.) 

0.93 0.011 0.26 0.85 0.33 

MMSM-DL(2,2,8): Credit to households-

to-GDP gap,  

Debt service ratio (YoY g.r.) 

GDP (YoY g.r.) 

0.93 0.009 0,29 0.82 0.41 

MMSM-DL(2,2,4): Credit to households-

to-GDP gap, Residential property prices-

to-income gap, 

Debt service ratio (YoY g.r.) 

0.91 0.010 0,26 0,85 0,32 

MMSM-DL(2,2,4): Credit to households-

to-GDP gap,  

Share of wholesale financing (YoY g.r.), 

Current account-to-GDP ratio (YoY g.r.), 

0.91 0.010 0,31 0,81 0,37 

LR: Credit to households-to-GDP gap, 

Residential property prices-to-income gap 

GDP (YoY g.r.) 

0.91 0.011 0,31 0,82 0,27 

 

The most popular variables used to estimate the top most efficient 

models were selected from the group of private debt, banking sector and 

property prices data. However, statistical analysis of the whole population of 

estimated analytical structures indicated that the macroeconomic time-series 

(like GDP and current account-to-GDP ratio) are also significant leading 

measures of the financial cycles. 
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Graph 4. Financial cycles length (quarters) in the analyzed countries. 

 

In the next step the estimated trivariate models were confronted with 

the naïve univariate models. Table 5 presents the characteristics of the top 10 

such models.  

 

Table 4. CCB introduction (build-up): inclusion of variables into models, top 

10 variables with statistically significant coefficients, all countries, quarterly 

data. 

Variable 
MMSM-

DL(2,2,4) 

Models 

average 

AUROC 

MMSM-

DL(2,2,8) 

Models 

average 

AUROC 

LR 

Models 

average 

AUROC 

Credit to households-to-

GDP gap 
92.11% 0.86 90.79% 0.85 88,97% 0.78 

Bank credit-to-GDP gap  90.34% 0.84 87.94% 0.85 91.24% 0.79 

Residential property 

prices-to-income gap 
87.63% 0.86 89.61% 0.84 90.13% 0.79 

Total credit-to-GDP gap 80.58% 0.85 83.78% 0.82 88.68% 0.77 

GDP (YoY g.r.) 77.91% 0.82 76.52% 0.82 82.52% 0.75 

Debt service ratio (YoY 

g.r.) 
73.24% 0.83 74.27% 0.84 71.64% 0.71 

Bank credit (YoY g.r.) 60.11% 0.82 72.25% 0.81 63.25% 0.74 

Current account-to-GDP 

ratio (YoY g.r.) 
53.42% 0.82 61.15% 0.82 58.42% 0.72 

Total credit (YoY g.r.) 47.16% 0.81 54.41% 0.82 53.97% 0.71 

Equity prices (YoY g.r.) 40.33% 0.81 44.72% 0.80 43.24% 0.74 
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Table 5. CCB introduction (build-up): top 10 univariate models, all countries, 

quarterly data (own computations). 

Variable AUROC sdAUROC psAUROC 

Prob. TR 

for 𝜽 =  

0.7 

TPR FPR 

Credit to households-to-GDP 

gap 
0.78 0.014 0.89 0.36 0.64 0.21 

Total credit (YoY g.r.) 0.78 0.013 0.91 0.31 0.71 0.29 

Total credit-to-GDP gap 0.77 0.014 0,84 0,27 0.81 0.31 

Debt service ratio (YoY g.r.) 0.73 0.012 0.87 0,34 0,77 0,34 

Bank credit-to-GDP gap  0.71 0.012 0.81 0,31 0,87 0,27 

Residential property prices-

to-income gap 
0.71 0.011 0.90 0,29 0,83 0,29 

Bank credit (YoY g.r.) 0.67 0.011 0.81 0,34 0,66 0,25 

GDP (YoY g.r.) 0.63 0.010 0.88 0,31 0,83 0,31 

Total credit gap 0,61 0.012 0.79 0,28 0,63 0,30 

Debt service ratio gap 0,57 0.012 0.82 0,33 0,91 0,49 

 

According to the AUROC criterion the trivariate models (estimated 

both with MMS-DL and LR approach) performed significantly better than 

their single variable competitor. For the purpose of countercyclical capital 

buffer operationalization, the better approach is to implement the composite 

indicator approach as it allows to eliminate false signals of the incoming crisis 

and forecast more accurately incoming periods of financial instability. 

Table 5 presents 6 top most useful models (according to the AUROC 

criterion) for countercyclical buffer release prediction. Like in the case of 

analytical structures used for build-up phase forecasting the table was 

dominated by MMS-DL models. However, the most important time series 

were chosen from financial markets data macroeconomic sections of the 

database. 

 

7. Conclusions 

The results of research presented here support strongly the thesis that 

univariate indicators and indicators based on multivariate models are useful 

for forecasting financial crises and forecasting introduction and release of 

countercyclical capital buffer. Indicators estimated with multivariate 

approach are significantly better in forecasting financial crises and 

operationalizing countercyclical buffer introduction (build-up phase) than 

their univariate competitors (94% vs. 78% according to the AUROC 
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criterion). Moreover, indicators constructed with nonlinear models 

(Multivariate Markov-Switching Models with Distributed Lags) are better (ca 

3 p.p.) in forecasting financial crises/CCB introduction than benchmark 

Logistic Regression models. 

 

Table 6. CCB release: top 6 trivariate models, all countries, monthly data.  

Model AUROC sdAUROC 

Prob. TR 

for 𝜽 =  

0.7 

TPR FPR 

MMSM-DL(2,2,12): Interest rates spread 

(g.r.), Equity prices (g.r.), Share of 

wholesale financing (g.r.) 

0.87 0.03 0.32 0.75 0.18 

MMSM-DL(2,2,12): Interest rates spread 

(g.r.), Equity prices (g.r), Average bank 

CDS premia (g.r.),  

0.84 0.04 0.35 0.77 0.33 

LR: Interest rates spread (g.r.), Equity 

prices (g.r.), Average bank CDS premia 

(g.r.) 

0.79 0.07 0,25 0.71 0.37 

MMSM-DL(2,2,8): Interest rates spread 

(g.r.), Share of wholesale founding (g.r.), 

Real GDP (YoY g.r.) 

0.75 0.07 0,21 0,74 0,34 

LR: Interest rates spread (g.r.),  

Share of wholesale financing (g.r.), 

Real GDP (YoY g.r.) 

0,75 0.05 0,31 0,78 0,37 

MMSM-DL(2,2,12): Interest rates spread 

(g.r.) 

Share of wholesale financing (YoY g.r.), 

Total credit (YoY g.r.) 

0.74 0.04 0,31 0,79 0,34 

 

Generally, the time series dataset useful for forecasting CCB 

introduction is different from the dataset optimal for CCB release forecasting. 

The analysis of the variables used with the most efficient models for CCB 

introduction shows that the most useful measures are selected from private 

and public debt and property prices section (credit to households-to-GDP gap, 

dynamics of debt service ratio, residential property prices to income gap). 

They catch dynamics and tensions of credit action and tensions on residential 

real estate market. The financial variables (e.g. share of wholesale financing, 

interest rate spreads) are moderately useful in forecasting financial 

crisis/CCB introduction but are important for forecasting CCB release. 

From the technical point of view it is important to mark that time series 

transformations (mainly cycle extraction methods) and selection of the 

variables used for analysis of credit action have significant implications on 

the gained results. Hence, the process of the composite indicators 
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operationalizing for the purpose of supporting CCB introduction and release 

phase is the long-lasting and time-consuming procedure that needs to be 

tailored according to the characteristics of the financial cycle generated by 

local financial institutions and transmitted by financial markets. 

  

 

References 

BCBS (2010a). Calibrating regulatory minimum capital requirements and 

capital buffers: a top-down approach. Basel. 

BCBS (2010b). Guidance for national authorities operating the 

countercyclical capital buffer. Basel. 

BCBS (2015). Frequently asked questions on the Basel III Countercyclical 

Capital Buffer. Basel. 

Behn, M., Detken, C., Peltonen, T., Schudel, P. (2013). Setting 

countercyclical capital buffers based on early warning indicators. Would 

it work? ECB Working Papers Series, 1604. 

Billio, M., Cavicchioli, M. (2014). Business cycle and Markov switching 

models with distributed lags: A comparison between US and Euro area. 

Rivista Italiana degli Economisti, 19(2): 253-276. 

Castro, C., Estrada, A., Martinez, J. (2014). The countercyclical buffer in 

Spain. An explanatory analysis of key guiding indicators. Financial 

Stability Journal, 27. 

Committee on the Global Financial System (2012). Operationalising the 

selection and application of macroprudential instruments. Consultative 

Paper, 48. 

Drehmann, M., Borio, C., Gambacorta, L., Jimenez, G., Trucharte, C. (2010). 

Countercyclical capital buffers: exploring options. BIS Working Paper, 

317. 

Drehmann, M, Juselius, M. (2014). Evaluating early warning indicators of 

banking crises: Satisfying policy requirements. International Journal of 

Forecasting. 30: 759-780. 

ESRB (2014). Recommendation of the ESRB on guidance for setting 

countercyclical buffer rates. 

Gerdrup, K., Kvinlog, A. B., Schaanning, E. (2013). Key indicators for 

a countercyclical capital buffer in Norway – Trends and uncertainty. Staff 

Memo, 13. 

Giese, J., Andersen, H., Bush, O., Castro, C., Farag, M., Kapadia, S. (2014). 

The credit-to-GDP and complementary indicators for macroprudential 

policy: evidence from the UK. International Journal of Finance and 

Economics, 19: 25-47. 



 

130 

 

Harmsen, M. P. (2010). Basel III: Macroprudential regulation by means of 

countercyclical capital buffers. Monetary Review, 4: 97-114. 

Juks, R., Melander, O. (2012). Countercyclical capital buffers as 

a macroprudential instrument. Riksbank Studies. 

Kalatie, S., Laakonen, H., Tolo, E. (2015). Indicators used in setting the 

countercyclical buffer. Bank of Finland Research Discussion Papers, 8. 

Kauko, K., Vauhkonen, J., Topi, J. (2014). How should the countercyclical 

capital buffer requirement be applied? Bank of Finland Bulletin, 2.  

Repullo, R. Saurina, J. (2011). The countercyclical capital buffer of Basel III: 

A critical assessment. CEPR Discussion Papers, 8304.  

Riiser, M. (2005). House prices, equity prices, investment and credit – what 

do they tell us about banking crises? A historical analysis based on 

Norwegian data. Economic Bulletin, 5(3): 145-154.  

Romer, Ch. (2009). New estimates of prewar Gross National Product and 

unemployment. Journal of Economic History, 46: 341-352. 

Swiss National Bank (2013). Implementing the countercyclical capital buffer 

in Switzerland: concretising the Swiss National Bank’s role. 

van Norden, S. (2011). Discussion of ‘The unreliability of credit-to-GDP ratio 

gaps in real time: implications for countercyclical capital buffers’. 

International Journal of Central Banking, 7(4): 299-303. 



 

 

 

Emilia Tomczyk‡ 
 

To be (accounted for) or not to be:  
Factors influencing probability of non-response in 

economic tendency surveys 
 

 

Abstract 
Non-response constitutes the major challenge for empirical studies based on 

survey data as it introduces the element of self-selection and damages 

representativeness of surveys. So far, formal analyses of causes of survey 

non-response have not resulted in supplying satisfactory remedial measures. 

The aim of this paper is to establish key factors affecting probability that 

a firm will respond to an economic tendency survey, and to propose methods 

to increase response rates. Empirical results lead to conclusion that 

information collected in the RIED (Research Institute for Economic 

Development of the Warsaw School of Economics) questionnaires does not 

allow to identify factors that influence non-response. The only statistically 

significant finding is a tendency of petroleum, chemical, pharmaceutical, 

rubber and plastic producers to be more responsive than other companies. 

Any additional factors that determine probability of responding to the RIED 

economic tendency survey remain unknown. Short-term solutions to the 

non-response problem include establishing direct contact with 

non-respondents and use of incentives; in the long-run, requests for additional 

information from the respondents may facilitate further studies on causes of 

survey non-response. 
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Czynniki prawdopodobieństwa wystąpienia obserwacji 
brakujących w badaniach koniunktury metodą testu 

 

 

Streszczenie 
Brakujące obserwacje stanowią poważny problem w badaniach koniunktury 

gospodarczej metodą testu, ponieważ wprowadzają element autoselekcji 

i podważają ich reprezentatywność. Nie udało się jak dotąd wypracować 

skutecznych metod zapobiegania występowaniu brakujących obserwacji. 

Celem niniejszej pracy jest identyfikacja czynników, które decydują o tym, 

czy uczestnik badania koniunktury odpowie na pytania ankiety, 

i zaproponowanie działań, które zwiększą zwrotność ankiet. Z analizy danych 

pochodzących z badań koniunktury w przemyśle przetwórczym, 

prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, nie wynika 

jednak, by zawierały one informacje umożliwiające wskazanie takich 

czynników. Jedyny pozytywny i statystycznie istotny rezultat analizy to taki, 

że wytwórcy produktów naftowych, chemikaliów i tworzyw sztucznych 

udzielają pełniejszych informacji niż inni producenci. 

 

 

Słowa kluczowe: brakujące obserwacje, dane ankietowe, test koniunktury 

 

Kod klasyfikacji JEL: C83  
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1. Sources and consequences of non-response in tendency 
surveys 

Survey data is subject to two general types of errors: sampling and 

non-sampling errors. Sampling errors result from weaknesses of the statistical 

sampling procedures and occur in every quantitative analysis based on 

sampled data. Non-sampling errors are usually described as all the remaining 

errors; such a wide designation makes them difficult to define and to measure. 

They may be caused by many factors, among them: 

 gaps in the sampling frame due to incomplete or out of date business 

registers, 

 faulty selection of the units to be sampled, 

 non-response (total or partial): refusal of some of the selected units to 

provide information, either intentionally or unintentionally (for example, 

when a potential respondent cannot be contacted), 

 honest mistakes and deliberately incorrect answers of survey respondents, 

 inaccuracies introduced during collecting, editing, coding and entering 

responses into the data base, 

 errors caused by further processing of survey data: data revisions, 

imputation of missing responses, quantification of qualitative data, etc. 

Non-sampling errors are sometimes further classified (see Groves, 

1989) into non-observation errors, that is, those resulting in loss of data (i.e., 

coverage errors, non-response, errors in applying statistical sampling 

techniques) and observational errors which lead to collection of faulty data.  

In this paper, a subset of non-sampling non-observation errors is 

considered: those resulting from non-response. Non-response is 

acknowledged to be the main source of non-sampling errors in survey data in 

general, and economic tendency surveys in particular (Särndal et al., 1992; 

Bethlehem, 2009). The main cause of concern for the analyst of survey data 

is that non-response, generally, is not random. It introduces the element of 

self-selection and consequently reduces reliability of surveys in terms of 

representativeness of results. Rasmussen & Thimm (2009) further classify 

non-respondents into two groups: 

 passive, who may have planned to provide answers but circumstances 

prevented them from doing so, 

 active, who deliberately chose not to respond. 

Authors stress that active non-response requires more attention as it can 

lead to biased (self-selected) survey sample whereas passive non-response 

may be considered random. Since both types of non-response reduce sample 

size, and active non-response does so in non-random way, representativeness 
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of the sample is damaged. Significant non-response may introduce doubts as 

to validity of analysis of survey data or lead to incorrect results.  

The extent of non-response varies from one type of survey to another, 

but it is usually substantial due to voluntary character of most economic 

tendency surveys. Let us define unit response rate (URR) following 

Thompson & Oliver (2012) as a percentage of total number of responding 

sample units (or net sample; see Schwarz, 2013) to the total number of sample 

units drawn (gross sample). In March 2017, out of 1204 industrial enterprises 

which received the RIED monthly economic tendency questionnaire 

(administered by the Research Institute for Economic Development of the 

Warsaw School of Economics), only 274 responded. That is, URR is equal 

22.8%, and non-response rate – to 77.2%. Such non-response rates are not 

uncommon. Rasmussen & Thimm (2009) indicate that typical survey 

response rates deteriorated from 64.4% in 1975 to 50% in 1995 and are further 

declining, reaching about 20% in 2009. Tomczyk & Kowalczyk (2010) show 

that URR rates in the RIED economic tendency surveys in industry range 

between 20.4%. and 41.5% (but do not show the tendency to deteriorate with 

time). Response rates commonly obtained in economic surveys can be 

therefore judged unsatisfying, and since this phenomenon negatively affects 

the quality of research based on survey data, research into causes and 

solutions for non-response is warranted. In this paper I attempt to determine 

factors which influence the probability of an individual respondent to take 

part in an economic tendency survey in order to find ways to limit the negative 

influence of non-response on empirical results drawn from survey data. 

 

2. Description of data 

In this paper, empirical analysis is based on enterprise-level data collected by 

the Research Institute for Economic Development (RIED) of the Warsaw 

School of Economics in four separate periods in time: September 2015, 

March 2016, September 2016 and March 2017 (to avoid drawing conclusions 

that might be specific to an unique moment in time). The models used are 

binary logit models with a dependent variable RESP coding whether an 

industrial enterprise has responded to the RIED economic tendency survey in 

a given period or not. RESP is equal to 1 if questionnaire has been returned 

with at least one question answered, and 0 otherwise. 

The following explanatory variables are available in the RIED database: 

 type of ownership (private or public), 

 size of enterprise as measured by the number of people employed, in the 

following categories: up to 50 employees; 51-250 employees; 251-500 

employees; 501-2000 employees; more than 2001 employees, 
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 province (voivodeship), 

 sector of business activity according to the Code List of Business 

Activities in Poland (see GUS, 2008). 

Sample sizes vary between 831 (March 2016) and 1285 (September 

2016). Further limitations are imposed on the models by the necessity to 

remove observations with item non-response which in this particular case 

means missing information on firm characteristics.  

 

Ownership 

The sample is dominated by private enterprises: only between 3.3% and 6.2% 

of the firms belong to the public sector. Ownership is coded in the binary 

X_SECTOR variable equal to 0 for private sector (base category) and 1 for 

public sector. 

 

Size 

To code enterprise size as measured by its employment, five binary variables 

have been constructed. Definitions are summarized in Table 1. 

 

Table 1. Classification of enterprises according to size (sample: March 2017). 

Variable name Number of employees Percentage of observations 

X_EMPL_01 up to 50 46.0% 

X_EMPL_02 51 – 250 35.2% 

X_EMPL_03 251 – 500 13.9% 

X_EMPL_04 501 – 2000 4.4% 

X_EMPL_05 more than 2001 0.5% 

 

Employment in majority of the firms does not exceed 250 persons. For 

example, in the March 2017 sample, larger companies (that is, the last three 

categories in Table 1) constitute only 18.8% of the sample. For the purposes 

of empirical analysis, these three categories are grouped into one variable: 

X_EMPL_L, equal to 1 for large enterprises which employ more than 251 

persons and 0 otherwise. Employment variables are subject to the worst case 

of missing data in the dataset: only 52% observations are available in 

September 2016 and March 2017, 68% in September 2015, and 89% in March 

2016. 

 

Provinces 

There are 16 provinces (voivodeships) in Poland; see Appendix I for their 

listing and corresponding number of respondents in the RIED economic 
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tendency survey in March 2017. To analyze influence of geographical region 

on probability of a respondent answering the RIED questionnaire, provinces 

are further classified according to two sets of criteria: 

 growth potential (see Nazarczuk, 2013), presented in Table 2, 

 competitive power (see Golejewska & Gajda, 2012), presented in Table 3. 

 

Table 2. Classification of provinces according to their growth potential. 

Variable name Classified as Provinces (voivodeships) 

VOI_NZ_I leader mazowieckie 

VOI_NZ_II 
above 

average 

śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, 

łódzkie 

VOI_NZ_III average 
pomorskie, zachodniopomorskie, 

małopolskie 

VOI_NZ_IV 
below 

average 

opolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, 

podlaskie, warmińsko-mazurskie, 

podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie 
Source: Nazarczuk (2013), p. 121. 

 

Table 3. Classification of provinces according to their competitive power. 

Variable name Classified as Provinces 

VOI_GG_I leader mazowieckie 

VOI_GG_II high 
małopolskie, śląskie, dolnośląskie, 

pomorskie 

VOI_GG_III average 

podkarpackie, lubuskie, kujawsko-

pomorskie, wielkopolskie, opolskie, 

warmińsko-mazurskie, łódzkie 

VOI_GG_IV low 
lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, 

zachodniopomorskie 
Source: Golejewska & Gajda (2012), p. 14. 

 

In order to avoid arbitrary assumptions whether it is growth potential or 

competitive power of their geographical region of operation that influences 

respondents’ decision to answer the questionnaire, both classifications are 

included in the empirical analysis. 

 

Sectors of business activity 

Enterprises surveyed by the RIED economic tendency questionnaires can be 

classified into 25 categories out of 99 defined by the Code List of 

Classification of Business Activities in Poland – PKD 2007. Since the number 
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of PKD categories is high and some of them include only a few companies, 

basic categories are aggregated into 11 clusters for the purposes of the 

empirical analysis, and 11 binary variables are created (see Appendix II). 

Category VIII (manufacture of basic metals and fabricated metal products, 

except machinery and equipment) is the most numerous and will constitute 

a base variable for the analysis of influence of sector or business activity on 

probability that an industrial company responds to the economic tendency 

survey. 

Certainly there may be factors other than basic and measurable 

characteristics of an enterprise that influence probability of responding to an 

economic tendency survey: for example, organizational structure, work 

culture, company-specific attitude towards questionnaires, etc. These factors, 

however, remain unobservable and highly subjective. They may even be of 

psychological nature (relating to individuals who fill out the questionnaires); 

for example, negative response style of households has been found to 

influence inflation expectations (Białowolski, 2016). Still, these 

psychological factors should play a minor role in more formalized 

environment of business enterprises. The scope of this article is limited to 

information provided by the industrial enterprises in the descriptive label of 

the questionnaire. 

 

3. Empirical results 

Initially, for each of the samples a binary logit model with all the explanatory 

variables was estimated to evaluate size and statistical significance of all the 

potential causes of non-response, and then successive models were estimated 

by maximum likelihood method according to the from-general-to specific 

principle in two versions: with provinces classified according to their growth 

potential and to their competitive power. In the course of the analysis, almost 

all these factors proved to be statistically insignificant. Some patterns can be 

discerned, however, and will be discussed on the basis of estimation results 

presented in Tables 4-7. Some of the insignificant variables were retained in 

order to enable comparisons between the four periods and highlight general 

results that seem to emerge from the analysis. 

From the summary of estimation results presented in Tables 4-7 it is 

clear that the only statistically significant factors that influence the probability 

of obtaining a response are two specific sectors of business activity: 

manufacture of coke and refined petroleum products, chemicals and chemical 

products, basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 

(variable PKD_VI) and manufacture of rubber and plastic products and other 

non-metallic mineral products (variable PKD_VII). Companies in these 
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sectors are characterized by significantly higher probability of providing 

response to the RIED economic tendency survey than firms in other sectors 

in recent samples (September 2016 and March 2017); in earlier samples, the 

effect is limited to the PKD_VII category (March 2016) or disappears 

(September 2015). Also, large enterprises and private companies tend to be 

more likely to respond to the survey but these effects are not statistically 

significant.  
 

Table 4. Estimation results: logit model of variable RESP (September 2015). 

Model: Logit, using observations 1-1158 (n = 779) 

Missing or incomplete observations dropped: 379 

Dependent variable: RESP 

Standard errors based on Hessian 
  coefficient standard error z p-value slope at mean 

const −0.877639 0.116824 −7.5125 <0.0001 

X_SECTOR −0.257223 0.333885 −0.7704 0.4411 −0.055243 

PKD_VII 0.33587 0.214841 1.5633 0.1180 0.077715 

X_EMPL_02 0.33515 0.171274 1.9568 0.0504 0.076171 

X_EMPL_L 0.37268 0.219839 1.6953 0.0900 0.086250 

 

Table 5. Estimation results: logit model of variable RESP (March 2016). 

Model: Logit, using observations 1-831 (n = 819) 

Missing or incomplete observations dropped: 12 

Dependent variable: RESP 

Standard errors based on Hessian 
  coefficient standard error z p-value slope at mean 

const −0.648328 0.083243 −7.7883 <0.0001 

X_SECTOR −0.205203 0.321022 −0.6392 0.5227 −0.0455539 

PKD_VI −0.011636 0.364504 −0.0319 0.9745 −0.0026547 

PKD_VII 0.420301 0.207884 2.0218 0.0432 0.0995965 

 

Table 6. Estimation results: logit model of variable RESP (September 2016). 

Model: Logit, using observations 1-1285 (n = 1269) 

Missing or incomplete observations dropped: 16 

Dependent variable: RESP 

Standard errors based on Hessian 
  coefficient standard error z p-value slope at mean 

const −1.31452 0.075503 −17.4103 <0.0001 

X_SECTOR 0.51102 0.340587 1.5004 0.1335 0.101173 

PKD_VI 0.66585 0.344990 1.9300 0.0536 0.135855 

PKD_VII 0.46772 0.188488 2.4814 0.0131 0.089958 
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Table 7. Estimation results: logit model of variable RESP (March 2017) 

Model: Logit, using observations 1-1204 (n = 619) 

Missing or incomplete observations dropped: 585 

Dependent variable: RESP 

Standard errors based on Hessian 
  coefficient standard error z p-value slope at mean 

const −0.66268 0.102159 −6.4868 < 0.0001 

X_SECTOR −0.55220 0.375882 −1.4691 0.1418 −0.119079 

X_EMPL_L 0.26196 0.220225 1.1895 0.2342 0.062275 

PKD_VI 1.07679 0.425846 2.5286 0.0115 0.262811 

PKD_VII 0.55478 0.233603 2.3749 0.0176 0.134213 

 

The following patterns emerge from the empirical analysis: 

 Geographical location (province) does not influence the probability of 

responding to the questionnaire, either for growth potential classification 

or competitive power classification. Province variables are not statistically 

significant in any of the models considered. 

 Private companies are slightly more likely to respond; this effect is present 

in most models considered but generally statistically insignificant. 

 Large companies are slightly more likely to respond; this effect is present 

in most models considered but generally statistically insignificant. 

 Of all the sectors of business activity, two stand out: namely, manufacture 

of coke and refined petroleum products, chemicals and chemical products, 

basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, rubber 

and plastic products and other non-metallic mineral products. Companies 

in these sectors are more likely to provide answers to the economic 

tendency survey. This effect is present in most models considered and 

statistically significant in recent samples. 

The following general conclusion can be drawn on the basis of the 

empirical analysis: information gathered by the RIED on prospective 

respondents (that is, type of ownership, sector of operation, size measured by 

employment, and geographical location) does not suffice to identify factors 

influencing probability of obtaining an actual response from an addressee. 

Apart from a tendency of petroleum, chemical, pharmaceutical, rubber and 

plastic producers to respond to the survey with higher probability than 

companies belonging to other sectors, any additional factors that determine 

whether a firm answers a questionnaire or not are still to be isolated and 

explained. Further research is clearly needed to identify statistically 

significant variables that systematically influence the decision of an industrial 
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enterprise to comply or to refuse when presented with a business tendency 

survey. 

 

4. Summary and conclusions 

This paper presents an attempt to determine factors which influence the 

probability of the individual respondent to take part in the RIED economic 

tendency survey, and to identify methods to reduce non-response. All the 

respondent characteristics available in the RIED database (namely, type of 

ownership, sector of operation, size, and geographical location) have been 

taken under consideration by the means of explanatory variables in binary 

logit models. Empirical results allow to conclude that these characteristics fail 

to explain probability of obtaining a response in a satisfactory way. The only 

factor that remains statistically significant across the models is a tendency of 

petroleum, chemical, pharmaceutical, rubber and plastic producers to be more 

responsive than other companies. Any additional factors that determine 

probability of responding to the RIED economic tendency survey remain 

unknown. 

This result makes it considerably more difficult to identify methods of 

reducing non-response; its causes do not appear to be reflected in companies’ 

characteristics such as size, geographical location or sector of operation. In 

this light, what can be done to improve response rates of the RIED economic 

tendency survey? 

Since information gathered in the questionnaire does not allow to 

identify factors that influence non-response, efforts should be made to obtain 

more detailed information on prospective respondents. This could be done via 

requesting additional information from the companies  (for example, other 

measures of companies’ size, their financial standing, etc.) or employing 

mixed methods of surveys – that is, postal questionnaires followed by internet 

or telephone contact. Of course, in order to receive more detailed information 

from respondents, they must first be convicted to reply to a business tendency 

survey. Literature suggests that establishing direct rapport with the addressees 

and gaining their support and understanding of the aims of the survey may 

induce them to participate in the survey more actively. Re-contacting 

non-respondents in particular may persuade them to become involved in the 

survey. Apart from various forms of contact with the respondents, several 

authors (see Curtin et al., 2005; Toepoel & Schonlau, 2017) point to the use 

of incentives; in literature on economic surveys, incentives vary from simple 

thank-you notes to hard cash. While most authors agree that incentives 

promote response, high incentives may consume a significant portion of 

a project’s budget, and skew responses when provided only in order to obtain 
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a payoff. Curtin et al. (2005) report that reminders, tokens of appreciation, 

the wording of the cover letter and the option to choose the frequency of being 

surveyed are effective means of increasing response rates. However, the 

survey mode used by RIED (that is, postal) reduces response rates, according 

to this study. 

Schwarz (2013) identifies two significant determinants of response 

rates: type of institution conducting the survey (with statistical offices and 

national banks response rates higher than private institutions’ by, on average, 

23 percentage points) and use of quota samples. However, for quota samples, 

in which non-responding firms are replaced with similar companies to fulfill 

the quota plan, no meaningful “response rates” can be calculated (see Curtin 

et al., 2005). As far as professional standing of the agency administering the 

survey is concerned, however, RIED is very well positioned in the academia: 

it is a part of one of the best Polish economic universities, and is widely 

recognized as a leading force in Polish economic tendency survey analysis. 

Other methods, which can be classified as remedies to non-response 

rather than prevention measures, include post-survey adjustments: 

post-stratification weighting schemes, filling of missing data by imputation 

and extrapolation, and combination of these methods (see Groves, 2006; 

Rasmussen & Thimm, 2009; Toepoel & Schonlau, 2017). Various aspects of 

imputation and weighting have been previously analyzed for RIED survey 

data (see Tomczyk & Kowalczyk, 2010; Kowalczyk, 2010) but no general 

solution to the non-response problem has been found. 

Continuation of the current study is planned with a panel model in order 

to verify whether a dynamic component would help to identify sources of 

non-response in economic tendency surveys. However, since samples in 

panel surveys tend to deteriorate with time as panel members cease to 

participate in multiple-wave study, sample attrition, together with item 

non-response, may substantially limit the number of observations available. 

To summarize, even though results of the empirical analysis do not 

provide ready answers as to which factors determine probability of obtaining 

responses in an economic tendency survey, some conclusions follow. In the 

short term, efforts to contact non-respondents and encourage them to take part 

in the survey – either by direct incentives or non-monetary inducements like 

personalized letters – should lead to higher response rates. In the long run, 

requesting additional information that could be used in subsequent 

econometric studies to determine causes of non-response, and possibly 

changing the mode of the survey from postal to internet-based, should also 

limit the extent of non-response. These measures require additional 

expenditures in terms of money and commitment on the part of the survey 
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administrators but should be rewarded with higher response rates, and 

improving response rates would go a long way towards convincing 

economists to use survey data on a larger scale. 

 

References 

Bethlehem, J. (2009). Applied Survey Methods: A Statistical Perspective. 

New Jersey: John Wiley & Sons. 

Białowolski, P. (2016). The influence of negative response style on 

survey-based household inflation expectations. Quality & Quantity. 

International Journal of Methodology, 50: 509-528. 

Curtin, R., Presser, S., Singer, E. (2005). Changes in telephone survey 

nonresponse over the past quarter century. The Public Opinion Quarterly. 

69: 87-98. 

Groves, R. M. (1989). Survey Errors and Survey Costs. New York: John 

Wiley & Sons. 

Groves, R. M. (2006). Nonresponse rates and nonresponse bias in household 

surveys. The Public Opinion Quarterly, 70: 646-675. 

GUS (2008). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 

w 2007 r. Warszawa: GUS. 

Kowalczyk, B. (2010). On selected issues of non-response in the case of 

business tendency surveys. Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Economica, 235: 263-271. 

Rassmusen, K., Thimm, H. (2009). Fact-based understanding of business 

survey non-response. The Electronic Journal of Business Research 

Methods, 7(1): 83-92. 

RIED (2017). Koniunktura w przemyśle. 344. 

Särndal, C., Swensson, B., Wretman, J. (1992). Model Assisted Survey 

Sampling. New York: Springer-Verlag. 

Schwarz, G. (2013). Response Rates in European Business Tendency Surveys. 

Vienna: Austrian Institute of Economic Research (WIFO). 

Thompson, K., Oliver, B. (2012). Response rates in business surveys: Going 

beyond the usual performance measure. Journal of Official Statistics, 

28(2): 221-237. 

Toepoel, V., Schonlau, M. (2017). Dealing with nonresponse: Strategies to 

increase participation and methods for postsurvey adjustments. 

Mathematical Population Studies, 24(2): 79-83. 

Tomczyk, E., Kowalczyk, B. (2010). Influence of non-response in business 

tendency surveys on properties of expectations. Statistic in Transition New 

Series, 11: 403-422. 



 

 
 

Rafał Warżała‡ 

 

Zbieżność cykli koniunkturalnych krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej z cyklem dwunastu krajów 

Unii Europejskiej  
 

 

Streszczenie 
Celem artykułu jest ocena zmian w zakresie synchronizacji wahań 

cyklicznych pomiędzy wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej 

(Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, 

Rumunia, Słowenia i Serbia) a wspólnym cyklem dla dwunastu krajów Unii 

Europejskiej (UE12). Na podstawie analizy kwartalnych danych o produkcie 

krajowym brutto (Eurostat) stwierdzono, że w latach 1996-2017 poziom 

synchroniczności cyklicznej wzrósł w większości badanych krajów. 

Stwierdzono ponadto, że samo przyjęcie wspólnej waluty nie przesądza 

o poziomie zbieżności cyklicznej z krajami stanowiącymi trzon Unii 

Europejskiej.  
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Abstract 
The aim of the article is to assess changes in the synchronization process of 

cyclical fluctuations between selected countries of Central and Eastern 

Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia, 

Estonia, Bulgaria, Romania, Slovenia and Serbia) and the common cycle of 

the core EU economies. Based on the analysis of quarterly data on Gross 

Domestic Product, we conclude that in the period 1996-2017 the cycles 

synchronization increased in the majority of countries under the study. 

Furthermore, we found that the adoption of the single currency does not 

automatically determine the cyclical convergence with the common currency 

area. 
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1. Wprowadzenie  

Jedną z cech współczesnej, zglobalizowanej gospodarki światowej jest 

zacieśnianie współpracy gospodarczej w ramach ugrupowań integracyjnych. 

Towarzyszy temu, poza innymi charakterystycznymi dla integrujących się 

obszarów zjawiskami, coraz większa zbieżność cykli koniunkturalnych 

gospodarek krajów uczestniczących w tym procesie. Odnosi się to przede 

wszystkim do Unii Europejskiej, a w szczególności do państw strefy euro, 

jako przykładu najbardziej zintegrowanych gospodarek na świecie. 

Zbieżność cykliczna jest także jednym z kryteriów tzw. konwergencji realnej 

która, obok koniecznej konwergencji nominalnej, powinna towarzyszyć 

gospodarkom dążącym do przystąpienia do jednolitego obszaru walutowego 

(Lein-Rupprecht i in., 2007; Kotliński & Warżała, 2014). 

Z makroekonomicznego punktu widzenia za największy koszt związany 

z przystąpieniem do unii monetarnej jest postrzegana utrata autonomii 

w zakresie polityki pieniężnej na szczeblu narodowym. W warunkach 

jednolitej polityki monetarnej wewnątrz unii walutowej niemożliwe jest 

akomodowanie szoków gospodarczych przez korekty kursowe lub 

dostosowanie krajowych stóp procentowych. Wcześniej te instrumenty 

okazywały się użytecznym środkiem amortyzowania nagłych zmian 

koniunktury, bez konieczności przenoszenia procesów dostosowawczych 

wyłącznie na sferę realną gospodarki (w postaci zmian produkcji 

i zatrudnienia) (Kowalewski, 2001). 

Zgodnie z regułami teorii makroekonomii brak zbieżności cyklicznej 

gospodarek w warunkach wspólnej polityki monetarnej może prowadzić do 

wystąpienia procykliczności polityki pieniężnej. Ponadto, o adekwatności 

wspólnej polityki pieniężnej decydują również parametry morfologiczne 

cykli krajowych, jak: amplitudy wahań w poszczególnych ich fazach oraz 

częstotliwość czy też charakter wstrząsu (popytowy bądź podażowy). 

W przypadku wyższej amplitudy wahań koniunkturalnych reakcja wspólnej 

polityki pieniężnej mogłaby się okazać niewystarczająca dla danej 

gospodarki. Koszt utraty autonomicznej polityki pieniężnej zależy zatem od 

stopnia synchroniczności cykli koniunkturalnych, symetryczności 

występujących szoków ekonomicznych oraz szybkości ich absorpcji przez 

poszczególne gospodarki (Rogut, 2011; Sławiński, 2008). 

Funkcjonowanie strefy monetarnej euro pozwala z drugiej strony na 

pewne oceny zwłaszcza tych gospodarek, które stosunkowo niedawno 

przyjęły wspólną walutę, a których poziom rozwoju istotnie odbiega od 

średniej dla tego ugrupowania. Stwarza to zatem obszar do badania stopnia 

zbieżności tych gospodarek, mierzonego poziomem synchroniczności cykli 

koniunkturalnych oraz ich zmian w czasie.   
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 Celem tego badania jest określenie stopnia synchroniczności cykli 

koniunkturalnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z cyklem 

dwunastu krajów Unii Europejskiej. Podjęto próbę weryfikacji hipotezy, 

zgodnie z którą wyższy stopień zbieżności wahań cyklicznych z cyklem 

dwunastu krajów UE wykazują te kraje Europy Środkowej i Wschodniej, 

które należą do strefy euro. Przedmiotem analizy morfologicznej są wahania 

tempa wzrostu realnego PKB, traktowanego jako miara ogólnego poziomu 

aktywności gospodarczej.   

 

2. Znaczenie synchroniczności cykli w obszarze jednowalutowym 
- przegląd literatury  

Członkostwo Polski i innych krajów UE w strefie euro wymaga 

wypełnienia określonych w prawie UE tzw. kryteriów konwergencji 

nominalnej, do których należą (Boguszewski, 2011):  

– osiągnięcie wysokiego stopnia stabilności cen, co oznacza poziom 

inflacji nieprzekraczający wielkości referencyjnej,  

– stabilna sytuacja finansów publicznych (dług publiczny poniżej 60% 

PKB, deficyt budżetowy nieprzekraczający 3% PKB),  

– poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych 

mechanizmem europejskiego systemu walutowego (ERM II) przez co 

najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do euro,  

– trwały charakter konwergencji osiągniętej przez kraj członkowski, 

odzwierciedlonej w poziomie długoterminowej stopy procentowej (nie 

wyższej od wielkości referencyjnej).  

Naturalnym uzupełnieniem ww. kryteriów jest wzrost stopnia 

podobieństwa w zakresie rzeczywistego potencjału gospodarek narodowych, 

a więc ich dochodu na mieszkańca, struktury konsumpcji, inwestycji, 

poziomem konkurencyjności, wydajności, otwartości etc. Są to tzw. kryteria 

konwergencji realnej. Badania prezentowane w literaturze wskazują również, 

że konwergencja realna wpływa pozytywnie na możliwość wypełnienia 

kryteriów konwergencji nominalnej (Lein-Rupprecht i in., 2007). Wyniki 

badań opisywane w literaturze wskazują, że procesy integracyjne, 

globalizacja i wzrost wymiany handlowej przyspieszają proces zbieżności 

cyklicznej w sposób bezpośredni, zaś integracja finansowa powoduje zmiany 

strukturalne produkcji, a więc pośrednio (i z pewnym opóźnieniem) wpływa 

na wzrost poziomu synchronizacji cykli koniunkturalnych poszczególnych 

krajów (Dees & Zorell, 2011; Antonakakis i in., 2016).   

Nawiązując do kwestii wpływu integracji gospodarczej i intensyfikacji 

wymiany handlowej na poziom zbieżności cyklicznej, Pentecôte i in. 

zauważają, że istotną rolę ogrywają tzw. kanały pośrednie. Polegają one na 
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tworzeniu się nowych powiązań handlowych, co sprzyja tworzeniu się 

nadwyżek handlowych. Jak twierdzą, rozwój handlu bilateralnego poprzez 

zwiększenie liczby towarów w wyniku członkostwa we wspólnej strefie 

walutowej nie przyczynia się do synchronizacji cykli koniunkturalnych. 

Wręcz przeciwnie, podobnie jak pogłębienie się specjalizacji wpływa na 

osłabienie tego procesu. Ma to jednak pozytywny wydźwięk w postaci 

rozłożenia ryzyka związanego z produkcją (Pentecôte i in., 2015). Podobny 

wniosek, w odniesieniu do powiązań handlowych Polski i UE, sformułował 

Misztal (2014).  

Kwestia wpływu integracji finansowej na stopień synchroniczności 

cyklicznej była z kolei przedmiotem analiz Cesa-Bianchi i in. Wyniki ich 

badań obejmujących kraje wysoko rozwinięte gospodarczo, ogólnie rzecz 

biorąc, potwierdzają wniosek, że bardziej zintegrowane finansowo 

gospodarki mają bardziej zsynchronizowane cykle koniunkturalne. Ma to 

jednak miejsce wówczas, jak zaznaczają autorzy, gdy zastosujemy miarę 

synchroniczności, która usuwa heterogeniczne reakcje PKB na wspólne 

wstrząsy. Jeżeli natomiast w odpowiedzi na wspólne wahania przepływy 

finansowe wydają się odpowiadać motywom „bezpiecznej przystani”, 

systematycznie przepływając pomiędzy tymi samymi gospodarkami, 

następuje obniżenie poziomu ich synchroniczności w cyklu koniunkturalnym 

(Cesa-Bianchi i in., 2016). 

O ile wieloletnie funkcjonowanie w ramach wspólnego obszaru 

gospodarczego krajów tworzących tzw. jądro UE przyczyniło się do 

znaczącego ujednolicenia struktur gospodarczych i poziomu rozwoju, a tym 

samym do wzrostu zbieżności cyklicznej, to w przypadku krajów 

peryferyjnych, jak zauważa Belke, nie jest to już takie jednoznaczne. Kraje 

te, początkowo zwiększając swój poziom synchronizacji z tzw. starą 

dwunastką UE, w następstwie kryzysu lat 2007-2013 zaczęły odrywać się pod 

tym względem od tzw. jądra UE. Co więcej, kraje te wykazują również 

mniejsze powiązania cykliczne wzajemnie między sobą (Belke, 2016).      

Wykorzystując do wyjaśnienia zjawiska współzbieżności cyklicznej 

modelowanie ekonometryczne, w literaturze wskazuje się, że w warunkach 

powtarzalności preferencji oraz ograniczonego wpływu wzrostu płac na 

liczbę przepracowanych godzin, wzrost stopnia zbieżności dotyczy 

w największym stopniu dynamiki PKB, liczby przepracowanych godzin oraz 

tempa wzrostu inwestycji (Kollmann, 2017).  

Badania dotyczące synchroniczności cykli koniunkturalnych krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej z krajami strefy euro były realizowane m. in. 

przez Aslanidisa (2010). Wykorzystując model pozornie niezwiązanych 

równań regresji oraz dane dotyczące indeksu produkcji przemysłowej dla 
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trzech największych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, stwierdza on, że 

Węgry wykazują wysoki poziom synchroniczności koniunkturalnej ze strefą 

euro, podczas gdy Polska i Czechy wykazują niższy stopień zbieżności pod 

tym względem. 

Stanisic (2013) analizuje wyniki synchronizacji szeregów czasowych 

PKB krajów Europy Środkowo-Wschodniej z krajami strefy euro, stosując 

podwójną metodę filtra HP i oceniając stopień zbieżności cykli na podstawie 

metod korelacji rekursywnych. Stwierdza, że nie ma wspólnego cyklu 

koniunkturalnego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż z biegiem 

czasu występuje tendencja synchronizacji w tej grupie. Istnieje zarazem 

tendencja konwergencji cykli koniunkturalnych krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej z krajami strefy euro. Do podobnych wniosków 

dochodzi Giorgio (2016), który za pomocą modelu łańcuchów Markowa oraz 

modelu VAR analizował wahania koniunkturalne 7 gospodarek Europy 

Środkowo-Wschodniej z krajami strefy euro. Badając poziom zbieżności nie 

tylko w pełnych cyklach, lecz także w poszczególnych fazach (wzrostowej 

i spadkowej), stwierdza, że wyższy poziom zbieżności cyklu 

koniunkturalnego towarzyszy przebiegowi fazy spadkowej, zaś 

w odniesieniu do fazy wzrostowej wszystkie badane kraje, za wyjątkiem 

Polski i Węgier, wykazują odrębne przebiegi szeregu czasowego PKB, a tym 

samym niższy poziom synchroniczności z krajami strefy euro. Z kolei Piłat 

(2017), wykorzystując do badania szeregów czasowych PKB w ujęciu 

kwartalnym filtr pasmowo-przepustowy Christiano-Fitzgeralda, stwierdza, że 

najbardziej zsynchronizowanymi cyklicznie gospodarkami krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej są gospodarki Polski, Czech i Chorwacji (Piłat, 2017).  

Niezwykle ciekawą i odpowiadającą aktualnym dyskusjom nt. 

zacieśnienia współpracy w zakresie polityki fiskalnej państw strefy euro jest 

praca Lukmanovej i Tondl (2017). Dokonały one oceny roli tzw. miar 

nierównowagi makroekonomicznej w poziomie i synchronizacji cykli 

koniunkturalnych w krajach strefy euro. Wykorzystując coroczne zestawienia 

prezentowane przez Komisję Europejską takich wskaźników, jak: saldo 

rachunku bieżącego, poziom deficytu i długu publicznego, zadłużenia sektora 

prywatnego oraz dynamiki kosztów pracy stwierdzają, że występujące 

różnice w wartościach ww. wskaźników między członkami strefy euro 

spowodowały zmniejszenie poziomu synchroniczności koniunktury 

gospodarczej w okresie po ostatnim kryzysie bardziej niż miało to miejsce 

wcześniej. Co więcej, badane czynniki wzmacniają się nawzajem i są również 

zależne od innych wskaźników równowagi w skali makro. Jako że wysoka 

zbieżność cykli koniunkturalnych jest niezbędnym warunkiem działania unii 

walutowej, musi ulec wzmocnieniu wspólny system zarządzania 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316303923#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316303923#!
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gospodarczego dla funkcjonowania i przetrwania strefy euro (Lukmanova 

& Tondl, 2017).            

Podstawą określenia zasad funkcjonowania unii walutowej 

w literaturze jest sformułowana w latach 60. XX w. przez Mundella teoria 

optymalnego obszaru walutowego (Mundell, 1961). Teoria optymalnych 

obszarów walutowych, oprócz wskazywania korzyści płynących 

z członkostwa w unii walutowej, koncentruje się również na kosztach z tym 

związanych. Jednym z najpoważniejszych jest możliwość występowania tzw. 

zewnętrznych szoków asymetrycznych. W procesie ewolucji ww. teorii 

zaproponowano mechanizmy umożliwiające ich absorbcję. Ograniczenie 

ryzyka powstawania szoków asymetrycznych następuje w wyniku 

dywersyfikacji produkcji, zbliżonego poziomu inflacji, zbieżności cykli 

koniunkturalnych i podobieństwa struktury gospodarek. W sytuacji zaś 

ujawnienia się szoków asymetrycznych, czynnikami sprzyjającymi absorpcji 

wstrząsów są: mobilność czynników produkcji, elastyczność cen i płac oraz 

integracja fiskalna i finansowa (Mongelli, 2002; Barczyk & Lubiński, 2009; 

Tchorek, 2011).  

Z makroekonomicznego punktu widzenia za największy koszt 

związany z przystąpieniem do unii monetarnej uznawana jest utrata 

autonomii polityki pieniężnej na szczeblu narodowym. W warunkach 

jednolitej polityki monetarnej wewnątrz unii walutowej niemożliwe jest 

akomodowanie szoków gospodarczych przez korekty kursowe lub 

dostosowanie krajowych stóp procentowych. Wcześniej te instrumenty 

okazywały się użytecznym środkiem amortyzowania nagłych zmian 

koniunktury bez konieczności przenoszenia procesów dostosowawczych 

wyłącznie na sferę realną gospodarki (w postaci zmian produkcji 

i zatrudnienia) (Kowalewski, 2001).  

Ryzyko niespójności cyklicznej podnosi koszt rezygnacji 

z autonomicznej polityki pieniężnej. Polityka pieniężna Europejskiego 

Banku Centralnego jako narzędzie antycykliczne może być nieodpowiednia 

w sytuacji przesunięcia cyklu koniunkturalnego tej gospodarki w stosunku do 

pozostałych gospodarek wchodzących w skład unii monetarnej. Oprócz 

asymetrii cyklu koniunkturalnego duże znaczenie ma też częstotliwość wahań 

koniunkturalnych, rodzaj szoków dotykających gospodarki, a także odmienna 

reakcja na szoki i różna głębokość faz cyklu. Przykładowo, w przypadku 

wyższej amplitudy wahań koniunkturalnych reakcja wspólnej polityki 

pieniężnej mogłaby się okazać niewystarczająca dla danej gospodarki. Koszt 

utraty autonomicznej polityki pieniężnej zależy zatem od stopnia 

synchroniczności cykli koniunkturalnych, symetryczności występujących 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316303923#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316303923#!
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szoków ekonomicznych oraz szybkości ich absorpcji przez poszczególne 

gospodarki (Rogut, 2011; Sławiński, 2008).  

Istnieją co najmniej dwa argumenty ograniczające znaczenie 

synchroniczności cykli koniunkturalnych w unii walutowej. Po pierwsze, 

zróżnicowanie koniunktury w poszczególnych krajach członkowskich może 

być czynnikiem działającym antycyklicznie. Będzie tak w sytuacji, gdy popyt 

krajowy i eksport będą substytucyjnymi składnikami zagregowanego popytu. 

W przypadku pogorszenia się krajowej koniunktury i równoczesnej poprawy 

w kraju partnerskim spadek krajowego popytu mógłby być zastępowany 

eksportem. Tym samym spadek krajowej produkcji byłby łagodzony, 

a eksport zadziałałby jako stabilizator koniunktury; i na odwrót, wzrost 

krajowego popytu mógłby być zaspokajany przez moce produkcyjne 

uwalniane w wyniku słabnącego eksportu. Tym samym ryzyko przegrzania 

się koniunktury i presja na wzrost cen zostałyby osłabione (Lubiński, 2004). 

Jednak wydaje się wątpliwe, aby substytucja eksportu i popytu wewnętrznego 

mogła zastąpić funkcję antycykliczną polityki pieniężnej. Nie ulega 

wątpliwości, że w przypadku synchroniczności koniunktury w krajach 

partnerskich wahania zagregowanego popytu zostają jeszcze wzmocnione, 

więc tym ważniejsza staje się antycykliczna funkcja wspólnej polityki 

pieniężnej (Stefański, 2008). 

Drugim argumentem ograniczającym znaczenie synchroniczności 

cyklu koniunkturalnego jako warunku koniecznego dla kandydatów do unii 

walutowej jest teoria endogeniczności. Według jej założeń, już sam fakt 

utworzenia jednolitego obszaru walutowego przyspiesza uruchamianie 

mechanizmów ukierunkowanych na jego optymalizację. Handel w obszarze 

jednowalutowym jest ułatwiony, dlatego następuje jego intensyfikacja i tym 

kanałem cykle koniunkturalne w krajach członkowskich stają się bardziej 

skorelowane. Włączenie do unii walutowej prowadzi do głębokich zmian 

strukturalnych, intensyfikuje wymianę handlową, upłynnia przepływ siły 

roboczej i kapitału, jest znaczącym czynnikiem dynamizującym powiązania 

gospodarcze między krajami członkowskimi. Nawet jeśli w chwili 

przystępowania do unii walutowej kraje nie były optymalnym obszarem 

walutowym, to w trakcie jej trwania następuje synchronizacja cykli 

koniunkturalnych. Zgodnie z teorią endogeniczności sam fakt 

administracyjnego połączenia się krajów w obszar jednowalutowy wyzwala 

proces, w wyniku którego samoczynnie powstaje optymalny obszar 

walutowy w sensie ekonomicznym (Frankel & Rose, 1997, 1998). 

Wobec przytoczonych powyżej podstaw teoretycznych można zadać 

pytanie o poziom synchronizacji wahań koniunkturalnych krajów strefy euro 

w chwili wprowadzania wspólnej waluty. Jest to o tyle istotne, że często 
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wymienia się niepełną zbieżność cykliczną gospodarek Europy Środkowej 

i Wschodniej z eurolandem jako argument przeciwko przyjmowaniu 

wspólnej waluty. W świetle opinii przytaczanych w literaturze taka sytuacja 

miała również miejsce w krajach, które jako pierwsze przystępowały do 

jednolitego obszaru walutowego (Barczyk & Lubiński, 2009).    

 

3. Metodyka badania  

Przedmiotem badań są cechy morfologiczne cykli koniunkturalnych 

następujących krajów: Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, 

Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Słowenii. Punktem odniesienia jest 

morfologia wspólnego cyklu koniunktury dwunastu krajów Unii Europejskiej 

(Belgii, Holandii, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 

Portugalii, Grecji, Luksemburga, Danii i Irlandii). Zakres czasowy analizy 

obejmuje szereg dynamiki produktu krajowego brutto w przekroju 

kwartalnym od I kwartału 1996 do III kwartału 2017 r. Wybór takiego 

przedziału jest podyktowany dostępnością porównywalnych danych 

statystycznych z bazy Eurostat. Okres badawczy objął więc 21 lat i 87 

obserwacji dla każdego z badanych obiektów. Umożliwiło to wyodrębnienie 

kilku pełnych cykli koniunkturalnych, jak również dokonanie oceny 

zróżnicowania ich budowy morfologicznej.  

Jako podstawę badań w niniejszej pracy wybrano cykle wzrostowe 

(Drozdowicz-Bieć, 2012). Metoda ta jest we współczesnych badaniach  

wahań aktywności gospodarczej uznawana za najbardziej poprawną, gdyż 

umożliwia identyfikację cyklów koniunktury w sytuacji, gdy ma miejsce 

długi okres nieprzerwanego wzrostu oraz w warunkach ograniczonej liczby 

danych statystycznych. 

Ważnym aspektem związanym z empiryczną analizą wahań 

koniunkturalnych jest optymalny dobór wskaźników będących podstawą 

oceny morfologii cykli gospodarczych. W związku z tym w literaturze 

wskazuje się dwa główne kryteria, jakim powinny podlegać zmienne 

ekonomiczne (Zarnowitz & Boschan, 1997; Barczyk & Kruszka, 2003), tzn. 

istotność ekonomiczna zmiennych oraz cechy formalno-statystyczne 

szeregów czasowych. Biorąc powyższe warunki pod uwagę, do analizy 

empirycznej wykorzystano kwartalne dane na temat produktu krajowego 

brutto, które mają charakter syntetyczny i obejmują swym zasięgiem całość 

gospodarki. Ponadto przeanalizowane szeregi empiryczne spełniają drugi 

formułowany w literaturze postulat, tzn.: 

 częstotliwość publikacji – analiza morfologii cykli 

koniunkturalnych wymaga dysponowania danymi w miesięcznych 

lub kwartalnych interwałach, 
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 wrażliwość na zmiany koniunkturalne oraz reprezentatywność dla 

analizowanego obszaru gospodarki (dane sektorowe, bądź 

syntetyczne), 

 porównywalność danych w czasie – dotyczy jednakowych reguł 

agregacji zmiennych syntetycznych oraz jednolitość metod 

konstrukcji indeksów (Zarnowitz & Boschan, 1997; Matkowski, 

1998). 

Pierwszym etapem analizy wahań koniunkturalnych jest 

wyeliminowanie z danych surowych szeregów czasowych wahań 

sezonowych. Do najczęściej stosowanych obecnie metod wyrównania 

sezonowego należy rekomendowana przez Eurostat metoda TRAMO/SEATS 

(Grudkowska & Paśnicka, 2007).  

W celu wyodrębnienia czynnika cyklicznego z odsezonowanych 

uprzednio danych zastosowano asymetryczny filtr Christiano-Fitzgeralda, 

który umożliwia otrzymanie oszacowań cyklu na początku i końcu szeregu 

czasowego (Adamowicz i in., 2008), natomiast proces oznaczenia punktów 

zwrotnych został wykonany uproszczoną metodą Bry-Boschan (1971). Do 

analizy cech morfologicznych wahań cyklicznych wykorzystano miary 

zmienności i rozproszenia, tj. pomiar długości poszczególnych faz i cykli, 

odchylenia standardowego, współczynnika zmienności, amplitudy 

i intensywności oraz analizę korelacji krzyżowych. Na podstawie 

otrzymanych wyników przeprowadzono analizę podobieństwa cech 

morfologicznych produktu krajowego brutto w wymienionych wyżej krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej i wspólnego cyklu dla dwunastu krajów Unii 

Europejskiej. W celu oceny zmian w czasie poziomu synchroniczności wahań 

koniunkturalnych w poszczególnych krajach a z cyklem koniunkturalnym 

w  12 krajach UE, stanowiącym szereg referencyjny w badaniu, obliczono 

współczynniki korelacji rekursywnej w trzech wariantach:  

 współczynnik korelacji z ruchomym 5-letnim oknem (PKB KR 1), 

 współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą wprzód (5-letnia 

próba startowa) (PKB KR 2), 

 współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą wstecz (5-letnia 

próba startowa) (PKB KR 3). 

Wyniki badania za pomocą korelacji rekursywnych zamieszczono 

w Załączniku 1.  

Źródłem danych statystycznych, dotyczących tempa wzrostu realnego 

PKB w ujęciu kwartalnym była baza Eurostatu, zaś jako uzupełnienie 

brakujących danych – informacje zawarte na stronach internetowych 

poszczególnych urzędów statystycznych. 
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4. Cechy morfologiczne cykli koniunkturalnych badanych 
państw w świetle wyników badań 

Każda gospodarka ma swoją specyfikę wynikającą z osiągniętego 

poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, struktury, warunków 

geograficznych, otoczenia instytucjonalnego, tradycji produkcyjnych itp. 

Ważnym elementem rzutującym na stabilność gospodarczą kraju w okresie 

wstrząsów jest również jego wielkość (popyt wewnętrzny) oraz stopień 

powiązania handlowego z zagranicą. Jeżeli w tym kontekście będziemy 

rozpatrywać wyniki zawarte w Tabeli 1, to można sformułować ogólną tezę, 

iż im mniejszy kraj, tym większe jego uzależnienie od wspólnego rynku, 

a zatem i większy poziom zbieżności wahań cyklicznych z krajami strefy 

euro. Krajami o największej synchroniczności w tym zakresie okazały się 

Czechy, Węgry, kraje nadbałtyckie oraz Słowenia (wartości współczynnika 

koherencji większe od 0,5). Polska oraz Rumunia jako największe spośród 

badanych krajów cechują się umiarkowanym poziom zbieżności cyklicznej 

z  grupą 12 krajów Unii Europejskiej. Najniższym poziomem koherencji 

odznacza się Serbia, która nie należy do UE, chociaż ma statut kraju 

stowarzyszonego. Zwraca również uwagę poziom zbieżności Słowacji, kraju 

który jest członkiem strefy euro, a jednocześnie ma niższy stopień koherencji 

cyklicznej niż np. Czechy. Mogłoby to świadczyć o tym, iż samo 

członkostwo w strefie euro nie przesądza jeszcze o pełnym dostosowaniu 

gospodarki do rytmu wahań koniunktury. W przypadku Słowacji ważną rolę 

odgrywa struktura handlu oraz stopień powiązań tego kraju z gospodarkami 

pozaeuropejskimi, np. z USA. 

 Podstawowe miary synchroniczności cykli przedstawiono w Tabeli 1, 

a wykresy porównawcze prezentujące przebieg zmienności cyklicznej 

w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na tle wspólnego 

cyklu „dwunastki” zaprezentowano w Załączniku 3. 

Pomimo iż gospodarki Polski, Węgier i Słowacji charakteryzują się 

średnim poziomem synchroniczności z cyklem UE12, mierzonej 

współczynnikiem koherencji24, to ich cykle nie wykazują przesunięcia 

w zakresie przebiegu faz względem szeregu referencyjnego. Wskazują na to 

zarówno wartość średniego przesunięcia fazowego, jak również 

współczynnik korelacji krzyżowej. Wśród wszystkich badanych krajów 

zakres przesunięcia fazowego waha się od 0,12 do 1,1 kwartału. Wartości 

maksymalne dla współczynnika korelacji z przesunięciem wskazują nawet 

                                                   
24 Współczynnik koherencji stanowi miarę dopasowania R2 w regresji zmiennej zależnej 

względem zmiennej niezależnej dla danej częstotliwości. Wartość współczynnika zawiera 

się w przedziale od 0 do 1. Im bliższa jedności wartość koherencji, tym bardziej współzależne 

są badane szeregi (Skrzypczyński, 2006, s. 18).  
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wyprzedzenia 5-kwartalne, przy czym dotyczą one krajów o najniższym 

stopniu synchroniczności z cyklem UE12 (Serbia).  

 

Tabela 1. Statystyka czynnika cyklicznego produktu krajowego brutto 

w badanych państwach europejskich w relacji do szeregu referencyjnego 

PKB dwunastu państw UE. 

 
Współczynnik 

koherencji 

Średnie 

przesunięcie 

fazowe 

Korelacja krzyżowa 

r0 rmax tmax
(1) 

Bułgaria 0,50 -1,02 0,57 0,77 -1 

Czechy 0,72 -0,28 0,82 0,83 -1 

Estonia 0,71 -0,14 0,83 0,83 0 

Węgry 0,74 -0,31 0,83 0,83 0 

Łotwa 0,52 -0,42 0,69 0,74 -1 

Litwa 0,67 -0,46 0,78 0,83 -1 

Polska 0,44 0,12 0,64 0,64 0 

Rumunia 0,34 -1,10 0,46 -0,68 4 

Serbia 0,19 -0,72 0,40 -0,50 5 

Słowacja 0,52 -0,20 0,70 0,70 0 

Słowenia 0,81 -0,19 0,88 0,88 0 
(1) Objaśnienia: wartości + (-) oznaczają wyprzedzenie (opóźnienie) wyrażone w kwartałach 

w relacji do szeregu referencyjnego. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Data pobrania: 11.02.2018 r.  

 

W przebiegu wahań cyklicznych szeregu referencyjnego, tzn. grupy 12 

krajów Unii Europejskiej, zidentyfikowano 6 górnych i 7 dolnych punktów 

zwrotnych25. Największe załamania miały miejsce w I kwartale 2009 r. oraz 

II kwartale 2012 roku. Pierwszy z nich był związany ze światowym kryzysem 

finansowym i ekonomicznym, zaś drugi stanowił konsekwencje kryzysu 

finansów publicznych państw strefy euro. Z uwagi na zróżnicowaną siłę 

poszczególnych gospodarek w ramach grupy 12 krajów strefy euro, 

zmniejszenie amplitudy wahań po 2012 roku było efektem szybkiej 

odbudowy ekonomicznej takich krajów jak Niemcy, czy Wielka Brytania, zaś 

pozycja gospodarki greckiej, podobnie jak hiszpańskiej czy portugalskiej, 

osłabiała łączny obraz koniunktury w gospodarkach odniesienia26.      

                                                   
25 Wyniki analizy punktów zwrotnych cykli koniunkturalnych badanych krajów w relacji do 

szeregu referencyjnego (PKB UE 12) zamieszczono w Załączniku 2.  
26 Szerzej na ten temat: Adamowicz i in. (2012), s. 24-36.  
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Zgodną z szeregiem referencyjnym liczbę cykli koniunkturalnych 

zidentyfikowano (wg procedury Bry-Boschan) w Estonii, na Łotwie, 

Słowacji i w Słowenii. Z kolei jeden dodatkowy cykl – w latach 2001-2003 – 

zidentyfikowano w Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Rumunii i Serbii. 

W Polsce i w Czechach wyodrębniono z kolei o jeden cykl mniej. Brak fazy 

wzrostowej dotyczył okresu 1996-1997 w Polsce, natomiast w Czechach 

w okresie 2004-2005 nie wystąpiła faza spadkowa koniunktury.  

Największe przesunięcia czasowe (opóźnienia) punktów zwrotnych 

względem szeregu referencyjnego wystąpiły w Bułgarii, Rumunii i Słowacji. 

W odniesieniu do Polski, Czech, Węgier oraz Serbii można mówić 

o nieznacznym przesunięciu – mediana wyniosła 0,5 kwartału. Pozostałe 

badane kraje to małe gospodarki, które, jak kraje nadbałtyckie i Słowenia, są 

członkami strefy euro, stąd też ich punkty zwrotne wahań cyklicznych 

pokrywały się z szeregiem referencyjnym. 
 

Tabela 2. Intensywność zmian szeregu produktu krajowego brutto 

w badanych krajach w latach 1996-2017. 

 

Odchylenie 

standardowe 

(w pkt) 

Współczynnik 

zmienności  

(w %) 

Średnia amplituda (w %) 

faz 

wzrostowych 

faz 

spadkowych 
cykli 

UE12 1,48 35,24 2,8 3,0 -0,2 

Bułgaria 2,26 23,54 5,3 7,25 -1,95 

Czechy 2,01 31,90 5,8 5,9 -0,1 

Estonia 4,67 29,75 12,5 13,5 -1,0 

Węgry 1,63 56,21 3,9 4,05 -0,15 

Łotwa 4,47 56,58 8,6 9,4 -0,8 

Litwa 4,18 32,66 9,1 9,9 -0,8 

Polska 1,40 8,48 3,1 3,2 -0,1 

Rumunia 2,52 3,15 5,5 5,6 -0,1 

Serbia 3,32 26,56 7,5 8,2 -0,7 

Słowacja 2,38 13,52 5,2 7,3 -2,1 

Słowenia 2,35 21,96  4,50 4,40 0,1 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Data pobrania: 11.02.2018 r.  

 

Wyniki zawarte w Tabeli 2 umożliwiają  ocenę stopnia wrażliwości 

analizowanych gospodarek na wahania koniunkturalne. Najbardziej 

stabilnym przebiegiem zmian koniunkturalnych charakteryzowały się 

gospodarki Polski, Węgier oraz dwunastu krajów strefy euro. Świadczy o tym 



 

156 
 

niska wartość odchylenia standardowego. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę 

wartości współczynnika zmienności, to najmniejszym zróżnicowaniem stanu 

koniunktury w badanym okresie cechowały się dwa kraje: Polska i Rumunia. 

Pozostałe gospodarki narodowe, w tym również UE12, wykazywały znacznie 

wyższy zakres zmienności, co było przede wszystkim skutkiem załamania 

w czasie światowego kryzysu ekonomicznego lat 2007-2008. Ta większa 

zmienność ujawniała się również większymi amplitudami poszczególnych 

faz.   

Przeciętna długość cyklu, zarówno w konwencji P-T-P jak i T-P-T, 

wyniosła w krajach wchodzących w skład szeregu referencyjnego ok. 3 lata. 

Najdłuższe cykle zidentyfikowano w Czechach i Polsce. Z kolei największą 

intensywność wahań cyklicznych wykazywały te spośród badanych 

gospodarek, w których wystąpiły dodatkowe cykle. Dodatkowe, krótkie 

załamania w tej grupie krajów miały miejsce jeszcze przed przystąpieniem do 

strefy euro (kraje nadbałtyckie). Były to tzw. ataki spekulacyjne na waluty 

tych państw, a ich celem była destabilizacja gospodarek (Ćwikliński, 2004). 

Podobna sytuacja dotyczyła również Węgier, chociaż są one nadal poza unią 

walutową.   

Istotna z punktu widzenia celu pracy jest kwestia zmian w czasie 

poziomu synchroniczności wahań koniunkturalnych poszczególnych krajów 

z grupą 12 krajów UE. Aby zbadać ten problem, obliczono wartości 

współczynnika korelacji rekursywnej w trzech wariantach (Adamowicz i in., 

2008). Otrzymane wyniki są zróżnicowane27. Ogólnie rzecz biorąc, pod 

względem zmian stopnia synchroniczności wahań z cyklem referencyjnym 

kraje Europy Środkowej i Wschodniej można podzielić na trzy grupy. 

Pierwszą z nich stanowią te kraje, w których przebieg wahań cyklicznych 

wykazuje systematyczny wzrost synchroniczności z cyklem referencyjnym. 

Są to gospodarki: Bułgarii, Czech, Słowacji i Słowenii. Do drugiej grupy 

zaliczono te kraje, których poziom synchroniczności wprawdzie wzrósł 

w badanym okresie, ale nie w sposób systematyczny i jednoznaczny. Chodzi 

o gospodarki: Polski, Rumunii i Węgier. Ostatnią grupę stanowią te kraje, 

które – podobnie jak w grupie drugiej – wykazywały się zmiennością stopnia 

synchroniczności w badanym okresie, jednak dla których przynajmniej dwa 

z trzech wariantów korelacji rekursywnej miały niższą od początkowej 

wartość; są to: Estonia, Litwa, Łotwa oraz Serbia. Ostatni z wymienionych 

krajów wykazywał spadek stopnia synchroniczności z szeregiem 

referencyjnym, mierzonym wskaźnikiem korelacji rekursywnej w każdym 

z trzech wariantów.  

                                                   
27 Wyniki badań dotyczących wartości współczynników korelacji rekursywnych 

zamieszczono w Załączniku 1.   
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Tabela 3. Analiza szeregów produktu krajowego brutto w badanych 

państwach w relacji do szeregu referencyjnego PKB krajów UE w latach 

1996-2017 (średnia długość trwania faz oraz cykli w kwartałach). 

 P – T P – P T – P T – T 

UE12 6,33 12,2 6,83 12,33 

Bułgaria 4,86 10,67 6,43 10,43 

Czechy 6,20 17,75 12,00 18,00 

Estonia 6,67 13,00 6,80 12,80 

Węgry 5,57 10,00 5,83 10,50 

Łotwa 6,50 13,60 7,40 13,00 

Litwa 5,29 9,83 5,29 9,71 

Polska 6,00 13,50 8,00 13,20 

Rumunia 4,57 11,83 8,00 11,83 

Serbia 6,83 11,17 5,14 11,17 

Słowacja 7,20 14,20 7,80 12,50 

Słowenia 7,67 12,80 5,60 13,00 
Objaśnienia: P-P – cykl wyznaczony górnymi punktami zwrotnymi, T-T – cykl wyznaczony 

dolnymi punktami zwrotnymi, T-P – faza wzrostowa cyklu, P-T – faza spadkowa cyklu. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.Data pobrania: 11.02.2018 r. 
 
5. Podsumowanie   

Przeprowadzone badania potwierdziły sformułowane wcześniej 

przypuszczenia, iż poza nielicznymi wyjątkami, poziom synchroniczności 

cykli koniunkturalnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z dwunastką 

krajów Unii Europejskiej uległ istotnemu zwiększeniu w latach 1996-2017. 

Spośród analizowanych krajów jedynie gospodarka Serbii wykazywała 

odwrotną tendencję w tym zakresie. Należy jednak zaznaczyć, iż stopień 

synchronizacji nie wzrastał w jednakowym tempie we wszystkich badanych 

krajach. Wprawdzie w większości przypadków uczestnictwu badanego kraju 

w strefie monetarnej euro towarzyszył wyższy stopień synchroniczności 

wahań koniunkturalnych, jednak nie zawsze miało to charakter jednoznaczny. 

Dotyczy to zwłaszcza krajów nadbałtyckich, które w ostatnich 6 latach 

wykazywały malejącą tendencję w zakresie zbieżności cyklicznej, mierzonej 

współczynnikiem korelacji z ruchomym 5-letnim oknem oraz 

współczynnikiem z rozszerzającą się próbą wstecz. Towarzyszyły temu 

względnie wysokie wartości współczynnika koherencji cyklicznej ze strefą 

euro. Można to odczytywać jako przybliżenie cech tych gospodarek do 

charakterystyki zmienności cyklicznej obszaru walutowego euro. Słowacja 
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i Słowenia jako kraje członkowskie strefy euro wykazują systematyczny 

wzrost stopnia synchroniczności cyklicznej z szeregiem referencyjnym. 

Pozostałe kraje, tzn. Polska, Czechy, Węgry, Rumunia i Bułgaria także 

wykazują wzrost poziomu cykliczności, szczególnie po przystąpieniu do UE. 

W analizie zmian wartości współczynnika korelacji rekursywnej wyraźnie 

widoczny jest bowiem moment wzrostu synchroniczności, odpowiadający 

okresom wejścia poszczególnych krajów do UE. Można zatem sformułować 

bardziej ogólny wniosek, iż poza przyjęciem wspólnej waluty istotne 

znaczenie dla wzrostu zbieżności koniunkturalnej wewnątrz UE mają inne 

czynniki ekonomiczne, co będzie przedmiotem dalszych badań.   
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Załącznik 1. Wartości wskaźników korelacji rekursywnych w badanych 

krajach. 
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Załącznik 2. Analiza punktów zwrotnych cykli koniunkturalnych poszczególnych krajów w relacji do szeregu 

referencyjnego (PKB UE12) 

Źródło: jak do Tabeli 3. 

  

Szereg 

czasowy 
Dno Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt Dno 

Liczba 

dodatkowych 

cykli UE12 Q3-1996 Q3-1997 Q4-1998 Q1-2000 Q3-2001 Q1-2004 Q1-2005 Q4-2007 Q1-2009 Q2-2010 Q2-2012 Q4-2013 Q2-2016 

Bułgaria +1 +2 +2 +1 -1 +2 +3 +1 +1 +2 0 +6 +1 1 

Czechy +4 -4 - +1 +2 - - 0 0 0 +2 +5 0 -1 

Estonia - -1 0 +1 0 -4 -2 -3 0 +1 +3 +3 -2 0 

Węgry - 0 +1 0 -2 - - +1 0 0 0 0 -1 1 

Łotwa - -2 0 0 +2 -4 -3 -3 +1 +3 +1 +5 -1 0 

Litwa 0 +1 +2 +2 +2 -3 -3 0 0 +1 0 0 -5 1 

Polska - - 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 +4 +1 +1 0 -1 

Rumunia +4 -4 - +6 +7 +1 +1 +1 +1 +4 0 -1 +1 1 

Serbia 0 +1 +1 0 +7 +2 +3 0 +1 +1 0 -2 -7 1 

Słowacja - -3 +3 - - +3 +4 0 0 0 +2 +7 - 0 

Słowenia - -2 -2 -3 +7 +1 +2 0 0 0 +1 +1 -3 0 
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Załącznik 3. Wahania cykliczne w poszczególnych krajach na tle wahań 

cyklicznych w UE12. 
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