Jacek Kotłowski

METODY WYGŁADZANIA SZEREGÓW CZASOWYCH
ZA POMOCĄ MODELI KLASY ARIMA

1. Wprowadzenie
X-12-ARIMA stanowi obecnie jedną z najpopularniejszych i najczęściej
stosowanych metod wygładzania szeregów czasowych. Metoda ta opracowana została
przez amerykańskie U.S. Bureau of the Census jako kolejny wariant stosowanej już od
połowy lat sześćdziesiątych metodologii określanej mianem Census Method II.
Poprzednia wersja tej metody znana jako X -11-ARIMA opracowana została w kilku
różnych wariantach i używana była z powodzeniem przez banki centralne, urzędy
statystyczne i inne jednostki badawcze na całym świecie, znajdując szerokie
zastosowanie praktyczne przede wszystkim w zakresie wygładzania i wyrównywania
szeregów czasowych. Metoda X-11-ARIMA, dzięki swoim własnościom
wykorzystywana była też często do konstruowania prognoz obejmujących niezbyt
odległy horyzont czasowy.
Jedną z podstawowych zalet metody X-12-ARIMA oraz wcześniejszej wersji X11-ARIMA, które zadecydowały o ich olbrzymiej popularności, jest stosunkowo duży
stopień zautomatyzowania całej dekompozycji, przy jednoczesnym zachowaniu
znacznej swobody i elastyczności w doborze odpowiedniego modelu. Elastyczność ta
pozwala na dokładniejszą i bardziej wiarygodną dekompozycję każdego szeregu
poprzez uwzględnienie dodatkowych informacji na temat zarówno procesów
gospodarczych, które opisuje badany szereg (np. czy dane mają charakter strumienia
czy zebrane zostały w postaci stanu), jak i specyfiki kraju, z którego pochodzą dane
(np. charakterystyczny dla każdego kraju układ świąt państwowych i religijnych).
Natomiast daleko posunięta automatyzacja całej procedury pozwala na zbadanie i
porównanie wielu wariantów dekompozycji przy stosunkowo niewielkim nakładzie
czasu.
Obecnie większość pakietów ekonometryczno - statystycznych zastała wyposażona
w opcję wygładzania szeregów za pomocą metody X -12-ARIMA. Również U.S.
Bureau of the Census stworzyło specjalny program o nazwie X-12-ARIMA, który
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pomimo, iż zawiera pełen zakres możliwości jakie daje omawiana tutaj metoda, jest
jednak mało przyjazny w obsłudze.
Programem, który łączy w sobie elastyczność w zastosowaniu poszczególnych
opcji wygładzania z dużą łatwością obsługi, jest program o nazwie Demetra,
stworzony na zlecenie Eurostatu. Program ten wyposażony został w dwie podstawowe
metody wygładzania szeregów czasowych: X-l2-ARIMA oraz metodę o nazwie
TRAMO/SEATS opracowaną przez V. Gómeza i A. Maravalla i coraz powszechniej
stosowaną w szeroko pojętym zakresie wygładzania szeregów czasowych przez
urzędy statystyczne, banki centralne i instytuty badawcze w Europie.
Celem tej części opracowania jest zaprezentowanie ogólnych zasad wygładzania
szeregów czasowych za pomocą metody X-l2-ARIMA przy wykorzystaniu programu
Demetra. W tekście położono nacisk na te elementy metody X-12-AR1MA, w które
wyposażony został program Demetra oraz na te, które odróżniają tą metodę od jej
wcześniejszej wersji, oznaczonej jako X-l l-ARIMA.
2. Schemat wygładzania szeregów czasowych za pomocą metody X-12ARIMA
X-12-ARIMA jest metodą dosyć złożoną obejmującą kilka następujących po sobie
etapów. Narzędzie to łączy w sobie klasyczną dekompozycję szeregu czasowego {y,}
na składowe związane z trendem, sezonowością oraz czynnikiem o charakterze
nieregularnym z modelowaniem szeregów czasowych za pomocą modeli ARIMA,
zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Boxa i Jenkinsa (por. Box i Jenkins
[1971]). Wygładzanie szeregów czasowych przy zastosowaniu podejścia X-12ARIMA oprócz usunięcia wahań sezonowych pozwala również na oczyszczenie
danych z czynników o charakterze jednorazowym, np. wpływu klęsk żywiołowych,
strajków, wojen, itd., zaburzających rzeczywisty wzorzec sezonowości. Metoda ta
umożliwia także wyeliminowanie zaburzeń wynikających z różnej liczby dni
roboczych przypadających w danym miesiącu lub kwartale, a także uwzględnia
wpływ ruchomych świąt i roku przestępnego.
Strategia modelowania, na której bazuje całe podejście określane jako X-12ARIMA przedstawiona została poniżej w formie schematu.
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Wykres 1. Schemat wygładzania szeregu za pomocą X-12-ARIMA

Jak wskazuje powyższy schemat, dekompozycja szeregu składa się z kilku
następujących po sobie etapów, przy czym pierwsza z wymienionych procedur tj.
wstępna dekompozycja szeregu za pomocą metody X -11 występuje jedynie
opcjonalnie. Możliwości zastosowania tej procedury przedstawione zostaną w dalszej
części pracy.
Punktem wyjścia dla całej dekompozycji jest opisanie badanego szeregu y,
(stanowiącego realizację zmiennej P,) za pomocą modelu regresji liniowej ze

składnikiem losowym, który podlega procesowi ARIMA (tzw. model regARIMA).
Zmienną objaśniającą w tym modelu jest zmienna y„ której obserwacje tworzą badany
szereg y„ natomiast w roli zmiennych objaśniających, oznaczonych w pracy jak x„
mogą pojawić się takie zmienne jak: stała, trend deterministyczny, sezonowe zmienne
zerojedynkowe, zmienna opisująca wpływ różnej liczby dni roboczych w kolejnych
miesiącach (kwartałach), zmienne obrazujące wpływ świąt państwowych i
kościelnych oraz inne zmienne sztuczne niosące informacje na temat zjawisk
mogących mieć wpływ na zachowanie opisywanej przez model zmiennej yr.
Ten etap modelowania ma dwa zasadnicze cele:
Po pierwsze dobór odpowiednich regresorów pozwala na wstępne oczyszczenie
badanego szeregu y, z wpływu zjawisk, które mogłyby zniekształcić poszczególne
elementy składowe dekompozycji, takich jak różna liczba dni roboczych w różnych
miesiącach (kwartałach), wpływ świąt i in.
Po drugie w oparciu o model regresji dobrze opisujący dane zjawisko, można
wyznaczyć zarówno prognozy dla przyszłych okresów (ang. forecasts) jak i wartości
teoretyczne dla okresu poprzedzającego próbę, na podstawie której dokonano
estymacji modelu (ang. backcasts). Prognozy te umożliwiają przeprowadzenie
wygładzania sezonowego szeregu y, (procedura X -11) przy pomocy symetrycznych
filtrów o znacznie lepszych własnościach niż filtry jednostronne, co skutkuje poprawą
jakości całej dekompozycji.
Drugi etap modelowania, czyli procedura określana jako X -11, polega na
dekompozycji szeregu, oczyszczonego już wstępnie w poprzedniej sekwencji poprzez
dobór odpowiedniego modelu regARIMA. W wyniku dekompozycji uzyskuje się
składową związaną z długookresowym trendem (tzw. trendem Hendersona), składową
sezonową (wahania sezonowe) oraz składową o charakterze nieregularnym.
Ostatni, trzeci etap modelowania ma na celu weryfikację i porównanie efektów
dekompozycji dla różnych podprób badanego szeregu y„ jak również ocenę stabilności
dekompozycji dla różnej długości próby. Narzędziem wspomagającym weryfikację
jest analiza spektralna, która na podstawie wykresu periodogramu pozwala sprawdzić,
czy w wyniku wygładzenia szeregu yh w pełni udało usunąć się zarówno wahania
sezonowe jak i inne elementy o charakterze cyklicznym.
W punkcie 2.3 opracowania przedstawione zostaną ogólne zasady specyfikacji,
estymacji i weryfikacji modelu regARIMA wraz z opisem zmiennych, które mogą
pojawić się w równaniu regresji. W punkcie 2.4 zebrane zostały zasady dekompozycji
szeregu za pomocą procedury X -11, wykorzystującej w tym celu filtry w postaci
średniej ruchomej. Natomiast punkt 2.5 zawiera opis metod weryfikacji i oceny
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jakości całej dekompozycji. Punkt 2.6 stanowi podsumowanie opisu metodologii, na
której opiera się prezentowane podejście X-12-ARIMA.
3. Model regARIMA
3.1. Ogólne zasady modelowania
Modele ARIMA, których teoretyczne podstawy przedstawione zostały przez Boxa
i Jenkinsa pod koniec lat 60-ych, znalazły od tego czasu szerokie zastosowanie w
analizie szeregów czasowych podlegających wahaniom o charakterze sezonowym. W
niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną jedynie ogólne zasady modelowania
za pomocą modeli klasy ARIMA. Szczegółowy opis całej koncepcji można znaleźć
między innymi w pracy Boxa i Jenkinsa (por. Box i Jenkins [1971]). Ogólną postać
modelu ARIMA dla szeregu oznaczonego jako z, można przedstawić jako:
<p(L)-0(Ls) i 1- /,)''■( I -

=

gdzie L oznacza operator opóźnień zdefiniowany jako Lz, = zt- 1, s oznacza okres
wahań sezonowych (12 dla danych miesięcznych, 4 w przypadku danych
kwartalnych), (p(L) = (I - (pxL - ... - (ppLf) jest wielomianem względem operatora
opóźnień związanym z niesezonową, autoregresyjną częścią modelu, <P(LS) = (1 <P\LS - ... - <PPLrs) odpowiada za sezonową autoregresyjną część modelu. Wielomian
0(L) = (1 - 0\L - ... - 0qLq) opisuje postać niesezonowej część modelu wyrażoną w
postaci średniej ruchomej, podczas gdy 0{LS) = (1 - 0 XLS - ... - 0 qLqs) należy
utożsamiać z częścią modelu wyrażoną jako sezonowa średnia ruchoma. Zmienna a,
oznacza w modelu ARIMA nie podlegający autokorelacji składnik losowy o zerowej
wartości oczekiwanej i stałej wariancji cr. Operator (1 - L)d-( 1 - Ls)u-zt oznacza dkrotne wyznaczenie pierwszych przyrostów zmiennej z, i Z)-krotne wyznaczenie
przyrostów miesiąc (kwartał) do analogicznego miesiąca (kwartału) poprzedniego
roku. Zastosowanie zdefiniowanego w ten sposób operatora ma na celu
wyeliminowanie sezonowych i niesezonowych pierwiastków jednostkowych z szeregu
ZiModel taki oznacza się jako ARIMA (/; d q),(P D Q), gdzie w pierwszym nawiasie
określone zostały parametry niesezonowej, a w drugim sezonowej części modelu.
Rozszerzeniem zdefiniowanego w równaniu (1) modelu ARIMA jest model
regresji liniowej postaci:

( I)
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gdzie dekomponowany za pomocą procedury X-12-ARIMA szereg y, występuje w roli
zmiennej objaśnianej, xk, są zmiennymi objaśniającymi,/?* współczynnikami regresji, a
z, składnikiem losowym, podlegającym procesowi ARTMA, określonemu przez
równanie (1).
Po podstawieniu (1) do (2) otrzymuje się:
K

<p(L)<P(Ls)-(1 - L f y 1 -

Lsf-(y,) =

(3)

k=1
Model ten można traktować jako uogólnienie modelu ARIMA zdefiniowanego tak
K

jak w (1) z wartością oczekiwaną równą ^ J3kxkl , lub jako uogólnienie prostego
a-=i
modelu regresji liniowej, określonego przez (2), w którym założenie na temat
sferycznej postaci składnika losowego zostaje uchylone i możliwe jest, aby składnik
losowy podlegał procesowi ARIMA.
Model zdefiniowany przez równanie (3) nazywa się modelem regARIMA i
określona w ten sposób postać modelu będzie stanowiła podstawę pierwszego etapu
dekompozycji szeregu y, za pomocą metody X-12-ARIMA.
3.2. Transformacja danych
Przed rozpoczęciem właściwego modelowania przy zastosowaniu modelu
regARIMA, należy podjąć decyzję odnośnie tego czy przedmiotem dekompozycji
będą nieprzekształcone dane, czy też wcześniej należy dokonać ich odpowiedniej
transformacji. Możliwość przekształcenia danych dotyczy jedynie szeregów, w
których nie występują obserwacje ujemne. Transformacji wyjściowego szeregu można
dokonać za pomocą funkcji, nazywanej przekształceniem Boxa - Coxa, postaci:
i°g (y f)
[Z2 +((y,V - i)/'*

^ =o

(4)
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gdzie y" stanowi oryginalny szereg danych, a Z stałą wygładzania. W przypadku gdy
Z —* 1,

wtedy

y, —> y °t ,

natomiast

jeżeli
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do

czynienia

z

przekształceniem logarytmicznym. Możliwy jest wybór dowolnej wartości parametru
/,, przy czym autorzy X-12-ARIMA proponują narzędzie o charakterze
wspomagającym decyzję o wyborze pomiędzy dwoma najbardziej popularnymi
opcjami, tj. zlogarytmowaniem danych (Z = 0) i pozostawieniem danych w postaci
pierwotnej (/ = 1). Narzędziem tym jest zmodyfikowane kryterium informacyjne
AICC zaproponowane przez Akaike (por. np. Liitkepohl [1995]). Procedura wyboru
polega na estymacji modelu regARIMA dla „surowych” danych i dla danych
zlogarytmowanych, a następnie wyznaczenie dla każdego z obydwu modeli wartości
AICC. Preferowana powinna być ta transformacja, dla której kryterium AICC przyjęło
niższą wartość.
Oprócz transformacji Boxa - Coxa można również dokonać przekształcenia danych
w celu wyeliminowania efektu różnej liczby dni w kolejnych okresach. W przypadku
danych miesięcznych polega to na podzieleniu każdej obserwacji przez liczbę dni w
danym miesiącu a następnie pomnożeniu jej przez średnią długość miesiąca równą
30,4375. Jeżeli przekształcenie danych obejmuje zarówno transformację Boxa - Coxa
jak i wyeliminowanie wpływu różnej liczby dni w kolejnych okresach, w pierwszej
kolejności należy usunąć ten drugi efekt, a dopiero potem zastosować transformację
Boxa -Coxa.
3.3. Dobór regresorów do modelu regARIMA
Podstawowym celem włączenia do modelu regARIMA nielosowych zmiennych
objaśniających xh tak jak opisuje to równanie (3), jest wstępne oczyszczenie szeregu y,
z czynników, które są efektem zdarzeń o charakterze losowym lub wynikają z
nietypowego układu kalendarza, a które mogłyby zniekształcić zarówno wzorce
sezonowości jak i długookresowy trend, uzyskane w wyniku dekompozycji.
Jednocześnie jeżeli niektóre z tych wydarzeń są przewidywalne i można wyznaczyć
przyszłe wartości odpowiadających im regresorów, to ujęcie w modelu tych
zmiennych może znacząco poprawić jakość prognoz uzyskanych na podstawie modelu
regARIMA.
W wyniku estymacji modelu regARIMA dla każdej zmiennej objaśniającej xt
można wyznaczyć odpowiadające jej średni błąd szacunku oraz statystykę t-Studenta i
na tej podstawie ocenić istotność wpływu danej zmiennej na zmienną zależną y,.
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Dodatkowo autorzy X-12-ARIMA proponują ocenę istotności wpływu danego
regresora x, na zmienną zależną y, poprzez porównanie wartości kryterium
informacyjnego AIC dla modelu z regresorem i bez niego. Jeżeli wartość AIC jest
mniejsza dla modelu z regresorem, oznacza to, że ma on statystycznie istotny wpływ
na kształtowanie się wartości zmiennej zależnej. W przeciwnym przypadku, regresor
ten nie pomaga wyjaśnić kształtowania się wartości zmiennej zależnej i można go
pominąć.
Poniżej przedstawione zostały najczęściej występujące w modelu regARIMA
zmienne objaśniające, zapisane w równaniach (2) i (3) w postaci ogólnej jako x,:
3.3.1. W yraz w o ln y

W modelu, w którym d - D - 0 i w którym nie występują inne nielosowe
regresory, wyraz wolny reprezentuje średnią danego szeregu. Jeżeli d ^ 0 lub Z) ^ 0
obecność wyrazu wolnego w modelu regARIMA oznacza, że w modelu wyjściowym,
tj.
przed
wyznaczeniem
odpowiednich
przyrostów,
występował
trend
deterministyczny stopnia d+ D.
3.3.2. Sezonowe zmienne zerojedynkowe
Sezonowe zmienne zerojedynkowe reprezentują w modelu regARIMA sezonowość
deterministyczną. W celu uniknięcia współliniowości z wyrazem wolnym, do modelu
należy włączyć o jedną mniej zmienną niż wynika to z liczby okresów w roku, tj. 11 w
przypadku danych miesięcznych i 3 dla danych kwartalnych. Przykładowo dla danych
miesięcznych zmienne te zdefiniowane zostały w następujący sposób:
1

w styczniu

M] ,= <- 1 w grudniu
0 w innych mieś.

1 w listopadzie
M \\j= <- 1 w grudniu
0

w innych mieś.

Włączając do modelu sezonowe zmienne zerojedynkowe należy pamiętać, że ich
zastosowanie ma sens jedynie wtedy, gdy D j 0. W przeciwnym razie po wyznaczeniu
przyrostów miesiąc (kwartał) do analogicznego miesiąca (kwartału) zeszłego roku
wszystkie te zmienne przyjmą wartość równą zero.
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3.3.3. Efekt różnej liczby dni roboczych
W przypadku wielu kategorii ekonomicznych, duży wpływ na to, jak kształtują się
ich wartości w kolejnych okresach, ma liczba dni roboczych w danym okresie.
Zjawisko to znajduje odzwierciedlenie w większości badanych zmiennych, co wynika
ze znacznie większej aktywności ekonomicznej w dni robocze aniżeli w dni wolne od
pracy i to zarówno wśród przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Co więcej,
pomiar niektórych kategorii ekonomicznych zależy nie tylko od liczby dni roboczych
w danym okresie, ale również od tego, jakich konkretnie dni roboczych było w
badanym okresie najwięcej. Dlatego efekt różnej liczby dni roboczych można wyrazić
za pomocą kilku różnych zestawów zmiennych, przy czym dobór odpowiedniego
zestawu zależy też od tego czy dana kategoria ekonomiczna mierzona jest w postaci
stanu na koniec okresu, czy w postaci strumienia (sumy danych dziennych). Poniżej
przedstawiono różne kombinacje zmiennych na przykładzie danych miesięcznych:
3.3.3.1. Zestawy zmiennych dla danych mierzonych w postaci strumienia:
a) wszystkie dni robocze dają taki sam efekt, istotna jest tylko łączna liczba dni
roboczych (2 zmienne):
• zmienna wyrażająca stosunek liczby dni roboczych do liczby dni wolnych w
5
danym okresie: T, = (liczba dni roboczych) - —(liczba sobót i niedziel),•
• zmienna określająca długość danego miesiąca = m, - m , gdzie m, oznacza
długość miesiąca w dniach, a m =30,4375. Zamiast tej zmiennej można też
wprowadzić zmienną obrazującą wpływ roku przestępnego:
0,75 w lutym roku przestępnego
-0,25 w lutym z wyjątkiem roku przestępnego
0

w innych miesiącach

b) każdy dzień roboczy daje inny efekt (7 zmiennych):
• Tu = (liczba poniedziałków) - (liczba niedziel),..., 76i, = (liczba sobót) - (liczba
niedziel)
• zmienna określająca długość miesiąca, określona tak jak zmienna w punkcie (a)
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3.3.3.2 Zmienne dla danych w postaci stanu (6 zmiennych):
1
D\%
l= ^ - 1
0

jeżeli dzień pomiaru wypada w poniedziałek
jeżeli dzień pomiaru wypada w niedzielę
w innym przypadku

jeżeli dzień pomiaru wypada w sobotę
D 6,1

~

jeżeli dzień pomiaru wypada w niedzielę
w innym przypadku

3.3.4. Efekt ruchomych świąt
Efekt ten związany jest z obecnością ruchomych świąt w kalendarzu i ma miejsce
wtedy, gdy aktywność ekonomiczna maleje lub rośnie w okresie świąt oraz kiedy
święta te mogą przypadać w różnych miesiącach (kwartałach) roku. Przykładem
takiego święta może być Wielkanoc, przypadająca w marcu lub kwietniu oraz Boże
Ciało przypadające w maju lub czerwcu. W podejściu X-12-ARIMA zakłada się, że
poziom aktywności gospodarczej zmienia się co dni przed danym świętem i trwa na
nowym poziomie aż do dnia poprzedzającego święto. Zmienne takie można
zdefiniować jako:
E(a>, t) = — x (liczba co dni przed danym świętem przypadająca w miesiącu t)
co
Niekiedy od zmiennej E(co, t) odejmuje się jeszcze jej długookresową średnia
E(co,t) wyznaczoną na podstawie ostatnich 400 lat. Warto zwrócić uwagę, że w
przypadku danych kwartalnych nie zachodzi efekt Bożego Ciała, a jedynie efekt
Wielkanocy.
3.3.5. Dni świąteczne
Zmienna ta przyjmuje wartość równą liczbie dni świątecznych przypadających w
danym miesiącu (kwartale) w dni inne niż sobota i niedziela.

3.3.6. Obserwacje nietypowe
Obserwacje nietypowe są to obserwacje, które obiegają w istotny sposób od
wartości wyznaczonych na podstawie zaproponowanego modelu regresji. Obserwacje
takie są efektem działania czynników nieujętych w modelu regresji (strajki, klęski
żywiołowe, zmiany w polityce gospodarczej) i mogą powodować krótko- lub
długotrwałe przesunięcie poziomu zmiennej objaśnianej. Można wyróżnić cztery
rodzaje nietypowych obserwacji:
• obserwacje nietypowe o charakterze jednorazowym (ang. additive outliers).
Przyczyna pojawienia się takiej obserwacji ma charakter jednorazowy i powoduje
zmianę wartości zmiennej zależnej tylko w jednym okresie. Efekt taki można ująć za
pomocą zmiennej skonstruowanej w następujący sposób:
1 dla/ = /0
0 dla / * t0 ’
gdzie /0 oznacza moment wystąpienia zjawiska powodującego pojawienie się
nietypowych obserwacji,
• obserwacje nietypowe, których przyczyna powoduje długotrwałe przesunięcie
poziomu zmiennej zależnej (ang. Ievel shifts). Wpływ takich obserwacji można
wyeliminować za pomocą zmiennej zdefiniowanej jako:
0 dla t > t0 ’
• obserwacje nietypowe będące efektem przejściowego przesunięcia poziomu
zmiennej zależnej. Po nagłej skokowej zmianie wartości zmiennej zależnej, następuje
powrót do poziomu wyjściowego zgodnie z funkcją wykładniczą. Efekt ten można
wyrazić w postaci zmiennej:
0 dla / < t0
a'~'{) dla t > t 0 ’
gdzie a jest pewną stałą określającą tempo powrotu zmiennej do poziomu
wyjściowego (0 < o. < 1),
• obserwacje nietypowe także będące efektem przejściowego przesunięcia poziomu
zmiennej zależnej. W przeciwieństwie jednak do poprzedniego przypadku powrót do
poziomu wyjściowego następuje zgodnie z funkcją liniową. Efekt ten można zapisać
jako:
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d la /< /0
- t 0)~ 1 d latQ< / < / , ,

RP?oJi)
0

dl a/ >/ ,

gdzie t0 oznacza moment pojawienia się, a t\ moment wygaśnięcia zjawiska
powodującego pojawienie się obserwacji nietypowej.
Procedura wykrywania obserwacji nietypowych
Procedura wykrywania obserwacji nietypowych polega na estymacji modelu
regARIMA bez uwzględnienia obserwacji nietypowych. Następnie dla każdego
okresu t i dla każdego typu potencjalnej obserwacji nietypowej, do modelu włącza się
kolejno odpowiadające tymi obserwacjom zmienne, zdefiniowane według podanych
powyżej formuł. Po rozszerzeniu modelu o dodatkową zmienną, ponownie dokonuje
się estymacji parametrów regresji i dla zmiennej tej wyznacza się odpowiadającą jej
statystykę /-Studenta. Procedurę tą powtarza się dla każdego okresu t i każdego typu
obserwacji nietypowej, pamiętając jednak o tym, że za każdym razem w modelu
obecna jest tylko jedna spośród weryfikowanych zmiennych..
W kolejnym kroku, spośród wszystkich dodatkowych zmiennych, dla których
moduł statystyki /-Studenta był większy od przyjętej wartości krytycznej, wybiera się
tą, dla której wartość bezwzględna statystyki /-Studenta okazała się największa.
Zmienna to zostaje włączona do modelu i procedura identyfikacji rozpoczyna się
od początku, z tym że wszystkie zmienne odpowiadające zidentyfikowanym
dotychczas obserwacjom nietypowym pozostają w modelu i ich parametry są
estymowane razem z innymi parametrami regresji. Identyfikacja trwa do momentu, w
którym nie pozostanie już żadna zmienna, dla której moduł statystyki /-Studenta
będzie większy od wartości krytycznej.
Istnieje również wariant uproszczony tej proceduiy, polegający na jednoczesnym
włączeniu do modelu wszystkich zmiennych, dla których statystyka /-Studenta była
wyższa od wartości krytycznej. Wariant ten jest mniej czasochłonny, ale za to niesie
ze sobą niebezpieczeństwo utraty znacznej liczby stopni swobody w procesie
estymacji takiego modelu (por. Findley i in. [1998]).
Ostatnim etapem identyfikacji jest usunięcie z modelu tych zmiennych
dodatkowych, dla których statystyka /-Studenta przestała być większa od wartości
krytycznej. Zmienne te usuw^a się pojedynczo, poczynają od tej, której moduł
statystyki /-Studenta jest najmniejszy, za każdym razem ponownie dokonując
estymacji modelu.
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3.3.7. Zmienne interwencyjne
Są to zmienne sztuczne, zdefiniowane a ’priori przez dokonującego dekompozycję i
wyrażające wpływ takich wydarzeń jak zmiany w polityce gospodarczej, strajki,
klęski żywiołowe i in.
Wybór właściwych zmiennych objaśniających x, powinien zależeć od wiedzy
a’priori na temat badanego zjawiska, ale procedura X-l 2-ARIMA ponownie
umożliwia automatyczny wybór właściwej zmiennej poprzez minimalizację kryterium
informacyjnego ATC. Schemat postępowania jest podobny do opisanego w pkt. 2.3.1. i
2.3.2.
3.4. Identyfikacja modelu
Identyfikacja tej części modelu regARIMA, która wyrażona została w postaci
procesu ARIMA, odbywa się zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Boxa i
Jenkinsa, na podstawie wykresów funkcji autokorelacji (ACF) i autokorelacji
cząstkowej (PACF). W przypadku, gdy w modelu regARIMA nie występują żadne
nielosowe regresory xh model ten sprowadza się do prostego modelu ARIMA
zapisanego w postaci równania (1) (zmienna z, w tym równaniu oznacza wtedy
dekomponowany szereg y,). Dla różnych wartości parametrów D i d wyznacza się
wtedy funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej analizowanej zmiennej y, i na
tej podstawie dokonuje specyfikacji parametrów (p d q) oraz (P D Q) modelu
ARIMA.
W sytuacji, gdy model regARIMA zawiera nielosowe zmienne objaśniające, model
ten można zapisać w postaci (3):
ę (L > 0 (L s) - ( \ - L f i 1- L sf - ( y , - Y i /}t x t l ) = e(L )€K L s)-a,

k=\
W tym przypadku procedura identyfikacji jest nieco bardziej złożona. W pierwszej
kolejności należy wyznaczyć funkcje autokorelacji dla zmiennej (1 - L)cl-( 1 - Ls)D-y,
przy uwzględnieniu wszystkich możliwych kombinacji parametrów D i d. Na
podstawie wykresów tych funkcji określa się wartości parametrów D i d, a następnie
za pomocą metody najmniejszych kwadratów dokonuje estymacji modelu:
( I - L f . ( \ - L 5f yt = f j P k ( \ - n ) d ( \ - L s ) Dx t, + w,
k=\

(5)
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Pozostałe parametry niezbędne do identyfikacji części ARIMA modelu
regARIMA, tj. (p, q, P, Q) można wyznaczyć na podstawie analizy wykresów funkcji
autokorelacji i autokorelacji cząstkowej reszt w t , otrzymanych w wyniku estymacji
równania regresji (5).
Alternatywna metoda identyfikacji parametrów części ARIMA modelu regARIMA
polega na wyborze odpowiedniego modelu kierując się kryterium minimalizacji
średniego absolutnego błędu prognozy (ang. average absolute percentage error). Błąd
ten obliczany jest dla ostatnich trzech lat próby, przy czym prognozy na ten okres
wyznacza się z modelu oszacowanego na podstawie całej próby.
Spośród wszystkich branych pod uwagę modeli, preferowany jest ten, dla którego
błąd prognozy osiąga najniższą wartość.
3.5. Estymacja modelu regARIMA
Parametry modelu regARIMA można estymować za pomocą metody największej
wiarygodności, albo za pomocą metody określanej jako warunkowa metoda
największej wiarygodności. Zarówno w przypadku jednej jak i drugiej metody,
procedura maksymalizacji logarytmu funkcji wiarygodności sprowadza się do
zastosowania algorytmu nazywanego iteracyjną uogólnioną metodą najmniejszych
kwadratów (por. Burman i in. [1987]). Algorytm ten składa się z dwóch następujących
po sobie przemiennie kroków. W pierwszym kroku przy ustalonych wartościach
parametrów związanych z częścią ARIMA modelu, dokonuje się estymacji
parametrów
równania regresji (3) za pomocą uogólnionej MNK. W drugim kroku,
za pomocą metody największej wiarygodności, następuje dopasowanie parametrów
części ARIMA równania (3) do szeregu reszt uzyskanych z równania regresji
szacowanego w kroku pierwszym. Cała procedura powtarza się aż do momentu
uzyskania zbieżności parametrów.
Przyjmując pewne założenia na temat estymowanego modelu, a mianowicie, że
model został prawidłowo wyspecyfikowany, autoregresyjna część modelu jest
stacjonarna, wszystkie operatory średniej ruchomej są odwracalne i szereg jest
wystarczający długi, można wykorzystać asymptotyczne własności metody
największej wiarygodności dla modeli klasy ARIMA. Własności te mówią, że
estymatory parametrów mają w przybliżeniu rozkład normalny z wartością
oczekiwaną równą prawdziwej wartości parametru i pewną określoną wariancją, co
pozwala między innymi na ocenę jakości modelu za pomocą popularnych statystyk
takich jak np. statystyka /-Studenta i / 2 (por. Box i Jenkins [1971]).

saca?
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3.6. Ocena jakości modelu
Statystyczna weryfikacja modelu regARIMA polega na wnioskowaniu na temat
własności składnika losowego na podstawie reszt uzyskanych z równania regresji (3).
Przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim weryfikacja hipotezy o
sferycznej postaci składnika losowego (tzw. biały szum). W celu zbadania, czy
składnik losowy nie podlega autokorelacji wyznacza się statystyki Ljunga-Boxa oraz
Boxa-Pierce’a.
Autorzy X-12-AR1MA proponują dwa testy oparte na statystyce Ljunga-Boxa oraz
dwa testy, w których podstawą wnioskowania jest statystyka Boxa-Pierce’a.
Pierwszy z testów wykorzystujących statystykę Ljunga-Boxa polega na weryfikacji
hipotezy zerowej o braku liniowej korelacji pomiędzy składnikiem losowym z
bieżącego okresu i składnikiem losowym z poprzednich dwóch lat. Jeżeli hipoteza
zerowa jest prawdziwa, to statystyka
rozkład x z m ~ h stopniami swobody. Parametr n oznacza długość próby, m dwa razy
liczbę okresów w ciągu roku, p k współczynnik korelacji pomiędzy resztami i resztami
opóźnionymi o k okresów, a h liczbę parametrów w części ARIMA modelu
regARIMA. Duże wartości statystyki Ljunga-Boxa oznaczają odrzucenie hipotezy
zerowej.
Na podstawie statystyki Ljunga-Boxa wyznaczonej w oparciu o współczynnik
korelacji pomiędzy kwadratami reszt, można dokonać również weryfikacji hipotezy o
braku nieliniowej zależności w czasie pomiędzy składnikiem losowym.
W podejściu X-12-ARIMA proponuje się również testowanie obecności
autokorelacji sezonowej pomiędzy składnikiem losowym modelu na podstawie
statystyki Boxa-Pierce’a. Podobnie jak w przypadku testu Ljunga-Boxa także tutaj
rozważa się zarówno zależność liniową jak i nieliniową pomiędzy składnikiem
losowym z danego okresu i składnikami losowymi z analogicznych okresów z
poprzednich dwóch lat (por. X-12-ARIMA Reference).
Kolejnym elementem weryfikacji modelu jest test na normalność składnika
losowego. Polega on na porównaniu trzeciego i czwartego momentu centralnego
wyznaczonych na podstawie reszt z równania regresji z trzecim i czwartym
momentem wystandaryzowanego rozkładu normalnego (por. np. Greene [2000]).
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Na koniec wyznacza się liczbę zidentyfikowanych przez procedurę X-12-ARIMA
obserwacji nietypowych w odniesieniu do liczby wszystkich obserwacji. Zbyt duży
udział obserwacji nietypowych oznacza niestabilność modelu.
3.7. Prognozowanie
Jeżeli model zostanie zweryfikowany pozytywnie, następnym krokiem
omawianego etapu dekompozycji jest wyznaczenie prognoz na podstawie
oszacowanego modelu regARIMA.
Prognozy skonstruowane na podstawie tego modelu mają na celu poprawę jakości
dekompozycji sezonowej badanego szeregu y,. Przyszłe i przeszłe wartości
wydłużające szereg umożliwiają zastosowanie w procesie wygładzania sezonowego
symetrycznych filtrów w postaci średniej ruchomej, o znacznie lepszych własnościach
niż filtry jednostronne.
Prognozy wyznacza się jako wartości teoretyczne dla okresów wykraczających
poza próbę, na podstawie której dokonano estymacji modelu regARIMA, przy czym
wartości te oblicza się zarówno dla okresów przyszłych (ang. forecasts), jak i dla
okresów poprzedzających próbę (ang. backcasts). Przyjmując założenia, że model
regARIMA został prawidłowo wyspecyfikowany, w okresach prognozy nie pojawią
się nowe obserwacje nietypowe, parametry części ARIMA modelu zostały dobrane
prawidłowo oraz estymatory wszystkich parametrów są równe ich prawdziwym
własnościom,
prognozy
te
są
prognozami
o
minimalnym
błędzie
średniokwadratowym.
Należy pamiętać przy tym, że w celu wyznaczenia prognoz, konieczna jest
znajomość wartości zmiennych objaśniających x, dla całego horyzontu prognozy.
Zastosowana metoda estymacji pozwala wyznaczyć również błąd prognozy ex-ante
i po przyjęciu założenia o normalności rozkładu składnika losowego, dla wybranego
poziomu ufności możliwe jest uzyskanie prognoz przedziałowych.
4. Wygładzanie sezonowe za pomocą procedury X-11
Wygładzanie sezonowe za pomocą procedury określanej jako X-11 polega na
dekompozycji szeregu czasowego y, na trzy składowe:
• długo- i średniookresowy trend wraz z wahaniami cyklicznymi (oznaczany
jako C),
• sezonowe wahania wokół trendu (S),
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• nieregularne krótkookresowe zmiany (/) - wartość rezydualna, która pozostaje po
usunięciu z szeregu trendu i wahań sezonowych.
Szeregiem wygładzonym sezonowo nazywa się szereg, z którego usunięty został
komponent S związany z wahaniami sezonowymi. Szereg taki zawiera wtedy jedynie
trend i nieregularne krótkookresowe zmiany.
W zależności od rodzaju wahań sezonowych, dekompozycja wyjściowego szeregu
y, na wymienione trzy składowe może mieć różnoraki charakter. W praktyce
najczęściej spotyka się jeden z czterech poniższych modeli dekompozycji:
a) model multiplikatywny - oryginalny szereg y, stanowi iloczyn trzech składowych:
y, = C x S x I
b) model addytywny - oryginalny szereg y, stanowi sumę trzech składowych: y, = C +
S + I,
c) model pseudo-addytywny: y, = Cx [S + I - 1]
d) model log-addytywny: Log(};/) = C + S + I.
W przypadku, gdy badany szereg czasowy y, zawiera obserwacje zarówno dodatnie
jak i ujemne, jedynym modelem, który można zastosować do dekompozycji szeregu
jest model addytywny. Model multiplikatywny oraz model log-addytywny stosuje się
w przypadku, gdy amplituda wahań sezonowych rośnie bądź maleje proporcjonalnie
do wartości szeregu. Model pseudo-addytywny stosuje się natomiast do dekompozycji
szeregów o dodatnich wartościach, które w niektórych okresach (miesiącach lub
kwartałach) przyjmują bardzo małe wartości.
Składowe sezonowe (5) oraz czynnik nieregularny (/) w modelach
multiplikatywnym, pseudo-addytywnym i log-addytywnym są wartościami
scentrowanymi wokół 1, natomiast w modelu addytywnym wokół zera.
Wygładzanie sezonowe za pomocą metody X- l l jest procedurą złożoną,
obejmującą trzy następujące po sobie etapy. Poniżej przedstawiony zostanie schemat
dekompozycji na przykładzie modelu addytywnego dla danych miesięcznych:
Etap /. Estymacja wstępna
1. Za pomocą filtra opartego na 13-miesięcznej średniej ruchomej, z badanego szeregu
y, wyodrębnia się trend i wahania cykliczne:
7j(,) = — yt-6 ^— y t-s +
( 6)
24
12
+E y' +V 2 y''5+ i y" 6
2. Poprzez usunięcie z szeregu składowej związanej z trendem uzyskuje się
komponent zawierający składową sezonową (S) i nieregularne zmiany (/), oznaczony
symbolem SI:
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3. Następnie za pomocą filtra zdefiniowanego jako podwójna średnia ruchoma 3x3,
otrzymuje się pierwotną postać składowej sezonowej 5,"'. Podwójną średnią ruchomą
oznaczonąjako 3x(2n + 1) wyznacza się w następujący sposób:
3.1. Najpierw oblicza się średnią z komponentów SI wyznaczonych dla tego
samego miesiąca co miesiąc t w kolejnych (2/2 + 1) latach:
( 7)

3.2. Następnie wyznacza się 3-miesięczną średnią ruchomą z uzyskanych w pkt.
3.1 składników wyznaczonych dla tego samego miesiąca co miesiąc t w trzech
kolejnych latach:
■2;i+l
/+I2

( 8)

W omawianym schemacie wygładzania sezonowego występuje filtr w postaci
podwójnej średniej ruchomej postaci 3x3, ale do dekompozycji szeregu można
zastosować także inne warianty średniej: 3x5, 3x9, 3x15 oraz 3xK , gdzie K oznacza
liczbę pełnych lat ujętych w próbie. Wybór odpowiedniej postaci filtra powinien być
uwarunkowany własnościami badanego szeregu i długością próby (por. Findley i in.
[1998]).
Dla średniej 3x3 pierwotną postać składowej sezonowej 5,(l) wyznacza się na
podstawie (7) i (8) według wzoru:
( 9)

4. Kolejny krok estymacji wstępnej polega na kalibracji pierwotnych postaci
składowej sezonowej, tak aby suma wartości kolejnych dwunastu obserwacji szeregu
wygładzonego była bliska sumie wartości tych samych obserwacji dla szeregu
wyjściowego y,. W ten sposób uzyskuje się końcowe wartości składowej sezonowej
dla tego etapu dekompozycji:

5. Efektem pierwszego etapu dekompozycji jest wstępnie wygładzony sezonowo
szereg, postaci:

oraz wstępne wartości składowej sezonowej i trendu.
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Etap II. Estymacja ostatecznych postaci składowych sezonowych oraz pośredniej
wartości trendu
1. Bazując na wygładzonych w poprzednim etapie wartościach szeregu, pośrednią
postać długookresowego trendu wyznacza się za pomocą tzw. filtru Hendersona:
T,m =

(11)

gdzie h (.2l,+]) oznacza pewien system wag, taki, że hj = /?_7, przy czym wagi te
wyznacza się na podstawie wzoru określonego w pracy Findleya i in. (por. Findley i
in. [1998]). Wartości wag zależą od stałej H, którą autorzy X-12-ARIMA sugerują
przyjąć na poziomie 4, 6 lub 11, w zależności od długości wygładzanego szeregu.
2. Podobnie jak w etapie I poprzez usunięcie z szeregu składowej związanej z trendem
uzyskuje się komponent zawierający składową sezonową (5) i nieregularne zmiany
(/), oznaczony symbolem SE.
SI,m = y ,- T ,m
3. W kolejnym kroku, za pomocą filtra w postaci podwójnej średniej ruchomej, tym
razem określonej jako 3x5 otrzymuje się pierwotną wersję ostatecznej postaci
składowej sezonowej Sf{2):
(2) , 2
C f (2)
ęf(2) i ^
(2) | 2 s j f (2)
+ ■ SI 1+24+ ^ / (2)
02)
15 SC36+77
° 15 S//-24 + T157 5 /M2,-,i + -15 '
15
15
15 /+36
4. W wyniku kalibracji pierwotnych postaci składowej uzyskuje się ostateczne
wartości składowej sezonowej:
42)
( 2) 4
!(2)
( c (2)
, ‘-'f+5 , u t+6
S.(2)=& (2)- ° t- 6 | r—5 |
(13)
24
12
12
24
\
j
5. Na zakończenie drugiego etapu ponownie dokonuje się dekompozycji szeregu,
otrzymując:

ś ; 2) =

A}2 ) = y , - S ™ .
Wynikiem dekompozycji przeprowadzonej w etapie II jest pośrednia wartość trendu i
ostateczna wartość składowej sezonowej.
Etap III. Ostateczna postać trendu i czynnika o charakterze nieregularnym.
1. Dla tej samej wartości H co w poprzednim etapie, wyznacza się ostateczną postać
składowej trendu:
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t '0) = z /?r +i)< h-H

o 4)

2. Na podstawie ostatecznej postaci trendu i wyznaczonej w poprzednim etapie
ostatecznej postaci składowej sezonowej teraz uzyskuje się ostateczną postać czynnika
określającego zmiany o charakterze nieregularnym:
/,(3) = A,a) - r / 3)
Końcowy rezultat trzyetapowej dekompozycji można zapisać jako:
y, = T,0) + S,{2) + /,(3)
Opisana powyżej procedura nie obejmuje wstępnego oczyszczenia szeregu y, z
wartości ekstremalnych. Opis dekompozycji z wyeliminowaniem wpływu wartości
ekstremalnych można znaleźć między innymi w X-12-ARIMA Reference Manuał
[2000]. Wygładzanie sezonowe za pomocą metody X -11 w powyższej postaci,
przeprowadza się dla szeregów, z których usunięte zostały zniekształcenia
spowodowane różną liczbą dni roboczych i ruchomymi świętami. Wpływ obydwu
zjawisk można ocenić na podstawie wyników estymacji modelu regARIMA,
dopasowanego do badanego szeregu w pierwszym etapie procedury X-12-ARIMA
(patrz pkt. 2.3). Następnie w oparciu o oszacowania parametrów związanych ze
zmiennymi opisującymi wpływ tych dwóch czynników, dokonuje się korekty
odpowiednich obserwacji.
Zamiast wstępnie wygładzać szereg y, za pomocą modelu regARIMA, można
zastosować alternatywną metodę, która pozwala usunąć efekt różnej liczby dni
roboczych i ruchomych świąt jeszcze przed modelowaniem szeregu y, za pomocą
modelu regARIMA. Metoda ta polega na zastosowaniu procedury X -11, tak jak
zostało to opisane w pkt. 2.4, a następnie na zbudowaniu modelu regresji, w którym
zmienną zależną jest ostateczna postać składowej odpowiadającej za nieregularne,
krótkookresowe zmiany (/,(1)), a zmiennymi objaśniającymi są zmienne sztuczne
odzwierciedlające wpływ obydwu omawianych zjawisk, zdefiniowane jednak nieco
inaczej niż w modelu regARIMA. Na podstawie uzyskanych oszacowań, można
wyodrębnić te części składowej /,(1), które odpowiadają za efekt różnej liczby dni
roboczych i ruchomych świąt.
W dalszej kolejności do oryginalnych danych y„ skorygowanych o oszacowany za
pomocą opisanej powyżej procedury efekt, dopasowuje się odpowiedni model
regARIMA zgodnie ze strategią przedstawioną w pkt. 2.3. Na podstawie modelu
regARIMA wyznacza się prognozy oraz wartości przeszłe wykraczające poza próbę
(backcasts), które z kolei koryguje z powrotem się o ten sam efekt różnej liczby dni
roboczych i ruchomych świąt, który usunięty został przed dopasowaniem modelu

...—

—J.nr^ 1^ 1TrrnrriT,r1.rTn11n.|ntr((|||1ri||| | <r m iną w^iwawMMMwiriiiiMWMMpiiiiwwMMg lit fi tihti ~tt'T"iVTT'rfiTnr-'TTT‘' T)~~~*

n r ff —'i

rr-fir

m

r

89

m rT Pr~i"rn— rr n rTTr~rr-r r r ""rnrrr

regARIMA. Następne etapy modelowania (tj. dekompozycja X -11 i weryfikacja)
przebiegają już tak samo jak przy usuwaniu omawianych efektów za pomocą modelu
regARIMA.
Podsumowując, w wariancie alternatywnym procedura X -11 występuje
dwukrotnie, najpierw w celu oszacowania efektu różnej liczby dni roboczych i
ruchomych świąt, a następnie w celu dokonania właściwej dekompozycji. Dokładny
opis wariantu alternatywnego z dwukrotnym wykorzystaniem procedury X-11, można
znaleźć między innymi w Findley i in. [1998],
Żadna z omawianych metod oczyszczania szeregu y, z wpływu różnej liczby dni
roboczych i ruchomych świąt nie ma jednoznacznej przewagi i wybór odpowiedniego
wariantu powinien zależeć od własności badanego szeregu. Autorzy X-12-ARIMA
zwracają jednak uwagę na lepsze własności statystyczne oszacowań uzyskanych na
podstawie modelu regARIMA, niż na podstawie regresji komponentu I ^ \ Wynika to
przede wszystkim z niebezpieczeństwa pojawienia się korelacji pomiędzy kolejnymi
obserwacjami składowej 7,w, jako efekt wcześniejszego wielokrotnego zastosowania
filtrów w postaci średniej aichomej.
W empirycznej części niniejszego opracowania zastosowany został wariant
polegający na wygładzeniu szeregu y, z wpływu różnej liczby dni roboczych i
ruchomych świąt bezpośrednio za pomocą modelu regARIMA.
5. Ocena jakości dekompozycji sezonowej
Ostatnim elementem omawianej procedury X-12-ARIMA jest wszechstronna
ocena jakości dokonanej dekompozycji. Autorzy X-12-ARIMA proponują kilka
komplementarnych wobec siebie metod weryfikacji, przy czym w niniejszym
opracowaniu przedstawione zostaną w skrócie trzy z nich.
5.1. Bezpośrednie mierniki oceny jakości M l - M il oraz statystyka Q
Podstawowymi miernikami służącymi do oceny jakości dekompozycji są wartości
11 statystyk, oznaczonych symbolami od Ml do Ml 1 i wyrażających między innymi
udział zmienności składnika o charakterze nieregularnym w całej zmienności szeregu
y„ udział zmienności składnika o charakterze nieregularnym w zmienności szeregu y,
po usunięciu z niego składowej odpowiadającej za długookresowy trend, udział
jednookresowych zmian czynnika nieregularnego w odniesieniu do jednookresowych
zmian trendu i in. Statystyki te zostały unormowane w taki sposób, aby przyjmowały

wartości z przedziału od 0 do 3, przy czym przedział akceptacji dla każdej z nich
określony został pomiędzy 0 i 1.
Dodatkowo konstruuje się także zbiorczą statystykę Q, którą wyznacza się jako
średnią ważoną z wymienionych wyżej 11 statystyk M l,
Mi l . Miernik ten również
został unormowany na przedziale od 0 do 3, przy czym podobnie jak w przypadku
wchodzących w jego skład statystyk M l, ..., M il przedział akceptacji statystyki Q
zawiera się pomiędzy 0 a 1.
Szczegółowe definicje statystyk M l,
M il oraz sposób wyznaczania wag
potrzebnych do obliczenia wartości statystyki Q można znaleźć między innymi w
opracowaniu Monsella (por. Monsell [1989]).
5.2.

Porównanie dekompozycji przeprowadzonych na podstawie ruchomej
próby o takiej samej długości

Metoda ta polega na porównaniu wartości szeregu y, dla tych samych miesięcy
(kwartałów), ale wygładzonych na podstawie kilku różnych podprób o takiej samej
długości. W tym celu dokonuje się dekompozycji szeregu y, na podstawie podpróby o
długości h (długość podpróby h powinna wynosić od 3 do 17 lat), poczynając od
pierwszej obserwacji ( t0 < t < h ) . Następnie, dla tej samej długości próby h powtarza
się procedurę dekompozycji, za każdym razem przesuwając początek próby o liczbę
okresów równą jednemu rokowi (12 w przypadku danych miesięcznych, 4 dla danych
kwartalnych).
W ten sposób dla każdego okresu t (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego roku)
uzyskuje się co najmniej kilka wygładzonych wartości Aj , gdzie j oznacza numer
podpróby, na podstawie której dokonano dekompozycji. Autorzy X-12-ARIMA
proponują dokonywać porównania wartości A, dla maksymalnie czterech podprób
(czyli

j e {1,2,3,4}), przy czym porównywać można zarówno same wartości

wygładzonego szeregu A, jak i ich zmiany w stosunku do poprzedniego okresu,
wyrażone jako 100x (A, - A,_\)l A,_j.
Wygładzoną wartość szeregu A, określa się jako niestabilną, jeżeli iloraz postaci:
max j Aj - min ■Aj
min • Aj
jest większy od pewnej ustalonej wartości (autorzy X-12-ARIMA proponują przyjęcie
wartości równej 0,03).

Następnie wyznacza się stosunek liczby wartości A, uznanych za niestabilne w
odniesieniu do wszystkich testowanych wartości A,. Jeżeli odsetek ten jest większy od
25%, dekompozycję uznaje się za niewłaściwą.
Autorzy X-12-ARIMA zalecają również porównanie procentowych zmian wartości
A, w stosunku do poprzedniego okresu. W tym przypadku podstawą weryfikacji jest
iloraz postaci:
Aj
. Aj
max —:---- mm —— .
' A '-.
' A'-.
Jeżeli wartość tego ilorazu jest większa od pewnej ustalonej wartości (można
przyjąć także 0,03), to procentową zmianę wygładzonej wartości wyrażoną jako
100x(A, - A,_])/ A,_i traktuje się jako niestabilną. Jeżeli stosunek liczby wartości
niestabilnych do wszystkich testowanych wartości jest większy od 40%, to
dekompozycję uznaje się za niewłaściwą.
Oczywiście wszystkie wartości graniczne przyjęte zostały w sposób arbitralny i ich
wartości mogą różnić się w zależności od charakteru analizowanych danych, jak
również w zależności od kraju z którego dane te pochodzą (por. Findley i in. [1998]).
5.3. Weryfikacja historyczna
Kolejnym narzędziem służącym do oceny jakości przeprowadzonej dekompozycji
jest jej weryfikacja w ujęciu historycznym. Jak wspomniano już w pkt. 2,
dekompozycja szeregu y, odbywa się przy zastosowaniu symetrycznych filtrów w
postaci średniej ruchomej. Aby można było zastosować symetryczny filtr do
wygładzenia również ostatnich obserwacji, konieczne jest zastąpienie przyszłych,
nieznanych jeszcze wartości przez prognozy uzyskane na podstawie odpowiednio
wyspecyfikowanego modelu regARIMA (por. punkt 2.3.7). Weryfikacja historyczna
polega na porównaniu wygładzonych wartości uzyskanych dla danego okresu t w
wyniku dwukrotnej dekompozycji badanego szeregu y,. Pierwsza dekompozycja ma
miejsce w momencie, gdy nie są jeszcze znane przyszłe wartości zmiennej tworzące
dany szereg i w procesie dekompozycji należy wykorzystać wyznaczone w tym celu
prognozy. Druga dekompozycja odbywa się po zastąpieniu prognoz przez dostępne
już rzeczywiste wartości badanej zmiennej y,. Porównanie to można zapisać w
bardziej formalny sposób:
Dla danego szeregu czasowego y„ gdzie 1 < t < N , niech A^u (t < u < N ) oznacza
wygładzoną wartość szeregu dla okresu t, uzyskaną na podstawie rzeczywistych
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wartości y, dla 1 < / < u oraz prognoz y f

dla u <t < K . K oznacza horyzont

prognozy, określony w taki sposób, aby w celu otrzymania wygładzonej wartości dla
okresu t można było zastosować symetryczny filtr w postaci średniej ruchomej.
Wartość A i

nazywa się wartością wstępną (ang. concurrent value), natomiast

wartość Af|;V wartością ostateczną (ang. recent value). Miernik służący do porównania
tych dwóch wartości wyznacza się według wzoru:
= 100x

Ai\n

At\i

(15)
'I'
W przypadku dekompozycji o charakterze addytywnym, kiedy szereg y, składa się
zarówno z dodatnich jak i ujemnych wartości, stosuje się nieco inną formułę miernika:
r1t\N
:

A.

r|A '

A

' lt \ f

(16)

Oprócz porównania poziomów wartości wygładzonych, można porównać również
ich względne przyrosty w stosunku do poprzedniego okresu:

A Ą,/« = 100x

A,\u ~ A,-\\u
A.

(17)

Mierniki te wyznacza się dla N 0 < / < A7, otrzymując w ten sposób sekwencję
różnic pomiędzy wartościami wstępnymi i wartościami ostatecznymi. Wartość N0
należy dobrać w taki sposób, aby przy estymacji modelu regARIMA na podstawie
próby obejmującej N0 obserwacji, zachowana została wystarczająca liczba stopni
swobody oraz aby wartość ta była nie mniejsza od efektywnej długości filtra
zastosowanego przy wygładzaniu sezonowym (przy symetrycznym filtrze postaci
3 Xm, N 0 > 12(2 + m) ). Autorzy X-12-ARIMA proponują przyjąć N0 tak, aby próba
ta obejmowała okres nie mniejszy niż sześć lat.
W niniejszym opracowaniu koncepcja weryfikacji historycznej przedstawiona
została na przykładzie porównania wygładzonych wartości szeregu y„ ale możliwe jest
także porównanie wartości trendu, otrzymanych po zastosowaniu filtra Hendersona
jak również składowych sezonowych.
Ostatnim elementem oceny jakości dekompozycji, może być analiza periodogramu
wyznaczonego dla wygładzonego ostatecznie szeregu y,. Występowanie lokalnych
maksimów dla częstości odpowiadających wahaniom sezonowym lub efektom różnej
liczby dni roboczych, może świadczyć o tym, że dekompozycja przeprowadzona
została w sposób nieprawidłowy i nie doprowadziła do całkowitego usunięcia z
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szeregu wahań o charakterze cyklicznym i sezonowym. Dokładny opis analizy
periodogramu można znaleźć w pracy Findleya i in. (por. Findley i in.[ 1998]).
6. Podsumowanie
Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje w pełni tematu związanego z
zastosowaniem metodologii X-12-ARIMA w procesie dekompozycji szeregów
czasowych. Opis ten miał na celu jedynie nakreślenie ogólnych zasad modelowania za
pomocą tej powszechnie stosowanej metody pod kątem możliwości wykorzystania
programu Demetra do wygładzania szeregów czasowych. Analizując możliwości
zastosowania tego podejścia warto zwrócić uwagę na cechujące je znaczną
elastyczność i swobodę zarówno w doborze odpowiednich postaci średniej ruchomej
w procesie wygładzania danego szeregu yh jak również na etapie specyfikacji modelu
regARIMA, na podstawie którego wyznaczane są prognozy.
Podejście to umożliwia wstępne oczyszczenie szeregu y, z wpływu czynników o
charakterze jednorazowym, takich jak na przykład powodzie czy strajki, jak również
zjawisk o charakterze cyklicznym, do których zalicza się między innymi różną liczba
dni roboczych w tych samych miesiącach (kwartałach) kolejnych lat, czy obecność w
kalendarzu ruchomych świąt. Nieusunięcie z badanego szeregu wpływu tego typu
zjawisk mogłoby w znacznym stopniu zaburzyć uzyskany w wyniku dekompozycji
wzorzec sezonowości. Natomiast ze względu na to, że wstępne oczyszczenie szeregu
y, odbywa się poprzez włączenie do modelu regARIMA odpowiednio
skonstruowanych zmiennych xh które obrazują efekt wymienionych powyżej
czynników, metoda X-12-ARIMA pozwala poprawić jakość dekompozycji poprzez
uwzględnienie dodatkowej wiedzy na temat procesów gospodarczych, które opisuje
badany szereg.
Na koniec warto zwrócić uwagę, że pomimo iż opis ten skonstruowany został pod
kątem możliwości zastosowania metody X-12-ARIMA do wygładzania szeregu z
wahań o charakterze sezonowym i cyklicznym, to należy jednak pamiętać, że
podejście to, dzięki swoim własnościom, może być z powodzeniem wykorzystywane
także do konstruowania prognoz obejmujących stosunkowo bliski horyzont czasowy.
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