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IV. Modelowanie nieliniowe w analizie wskaźników koniunktury

Nieliniowe modele szeregów czasowych pojawiły się na dobre w zastosowaniach 
ekonometrycznych stosunkowo niedawno. Prawdopodobnie najwcześniejszym 
modelem tego typu zastosowanym w modelowaniu ekonomicznym był model 
dwuliniowy zaproponowany niecałe 30 lat temu roku przez Grangera i Andersena 
w monografii [10]. Najpopularniejszymi metodami nieliniowej analizy zmiennych 
makroekonomicznych są modele wygładzonego przejścia STR (ang. Smooth 
Trcmsition Regression) i przełącznikowe modele Markowa MSM (ang. Markov 
Switching Models)] . Istotą tych modeli jest założenie, że dynamika badanego szeregu 
zależy od zmian pomiędzy stanami (reżimami) jakiegoś innego procesu. Ma to dobrą 
interpretację ekonomiczną, gdy za te stany uznamy na przykład rodzaje polityki 
gospodarczej rządu albo różne stany aktywności gospodarczej, bo większość szeregów 
makroekonomicznych rzeczywiście inaczej zachowuje się w stanach podwyższonej 
aktywności gospodarczej niż w okresach recesji. Możliwa jest przy tym sytuacja, 
w której mamy do czynienia z kontinuum stanów, tak jak to jest w przypadku modeli 
STR. W niektórych zastosowaniach takie podejście też ma wytłumaczenie na gruncie 
teorii ekonomii. O ile bowiem decyzje gospodarstw domowych i firm mają charakter 
dyskretny, to rynek składający się z wielu podmiotów podejmujących decyzje 
w różnych momentach czasu zachowuje się w sposób ciągły.

Istnieją również bardziej techniczne powody stosowania modelowania 
nieliniowego. Zastosowanie ich pozwala bowiem rozwiązywać takie problemy, jak 
występowanie zmian strukturalnych czy skośność rozkładu składnika losowego, które 
utrudniają korzystanie z klasycznych narzędzi ekonometrycznych. Jak wykazały 
badania (por. Hamilton [14], Krolzig [23], Terasvirta i Anderson [30]) modele STR 
i MSM znacznie lepiej opisują dynamiczną strukturę wielu procesów 
makroekonomicznych niż modele liniowe pozwalając przy tym na pełniejszy opis 
zmian zachodzących w gospodarce. Ma to swoje odzwierciedlenie szczególnie w 
przypadku modelowania cykli koniunkturalnych. Bradley i Jansen [3] przeprowadzili 
szczegółową analizę liniowości fluktuacji gospodarczych w 26 najważniejszych 
gospodarkach świata konkludując, że właściwie dla wszystkich tych krajów istnieją 1

1 Często wśród powyższych dwóch, wymienia się jako trzecią metodę sieci neuronowych (por. 
Terasvirta [32]). Wszystkie trzy metody są często wykorzystywane przez ekonometryków my 
jednak skoncentrujemy się na dwóch pierwszych.
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i silne dowody na nieliniowość zachowania się Produktu Krajowego Brutto. Jak 

zauważają Terasvirta i Anderson [30], modele nieliniowe stają się niezbędne, gdy 
chcemy w procesie generującym dane wychwycić asymetrię cyklu. Dzieje się tak, 
ponieważ liniowe modele typu ARMA są w stanie generować jedynie symetryczne 
fluktuacje aktywności gospodarczej.

Literatura dotycząca nieliniowości szeregów czasowych oraz sposobu radzenia 
sobie z tym problemem jest już bardzo bogata. Wiąże się to z rosnącym 
zainteresowaniem nieliniowymi modelami ekonometrycznymi. Klasyczne publikacje 
obejmują zarówno opis metod (por. Hamilton [13] [14] [15], Hansen [19], Granger 
i Terasvirta [12]) jak i zastosowań (por. Terasvirta i Anderson [30], Krolzig [23], 
Clements i Krolzig [7], Sarantis [28]). Również w polskiej literaturze modelowanie 
nieliniowe zyskuje na popularności (por. Osińska i Witkowski [26], Stawicki [29]), 
czego wyrazem jest także powstanie tego opracowania.

Naszym celem będzie przedstawienie możliwości zastosowania metod 
modelowania nieliniowego w analizie wskaźników koniunktury gospodarczej. 
Skupimy się na modelach jednej zmiennej2, tzn. takich, że wśród zmiennych 
objaśniających modelu nie ma ińnych zmiennych egzogenicznych niż opóźnienia 
zmiennej objaśnianej (modele autoregresji). W części 1 przedstawimy definicje oraz 
teoretyczne podstawy modeli STR i MSM, oraz ich autoregresyjnych wersji STAR 
i MS-AR, na których będą się koncentrować nasze dalsze rozważania. Następnie w 
sekcji 2 omówimy najczęściej stosowane metody testowania nieliniowości szeregów 
czasowych. W sekcji 3 omówimy procedurę specyfikacji modelu oraz algorytmy 
wykorzystywane do szacowania parametrów. Następnie w sekcji 4 omówimy modele, 
które wykorzystywane są w praktyce analizowania koniunktury. Przedstawimy 
również podstawowe metody wnioskowania o cyklu na podstawie oszacowanych 
modeli oraz procedurę wychwytywania zwrotów koniunktury. Sekcja 5 poświęcona 
jest szczegółowej analizie statystycznej wskaźników koniunktury oraz prezentacji 
modeli zbudowanych na podstawie rozważań wszystkich poprzednich sekcji.

1. Definicje
1.1. Modele wygładzonego przejścia

Aby zrozumieć istotę różnicy pomiędzy modelami nieliniowymi a modelami 
liniowymi wygodnie jest wyjść od nieliniowego modelu parametrycznego. Rozważmy 
w tym celu następującą bardzo ogólną postać funkcyjną modelu:

Najbardziej aktualny przegląd tego typu modeli można znaleźć w artykule Terasvirty [32],
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yrg (% )+ K % >  £ ,, (i)
gdzie £t to składnik losowy, zaś ^  to zbiór całej informacji dostępnej w okresie t. 

W praktyce zbiór <Yt przyjmuje postać | />0^=l,...,k}, gdzie xjt

to realizacja j-tej zmiennej egzogenicznej w okresie t, a y t_t oznacza opóźnienie

zmiennej objaśnianej modelu. Analogiczna ogólna postać została zaproponowana 
przez Grangera i Terasvirtę [12]. Pozwala ona na usystematyzowany opis wielu klas 
modeli i różnych typów nieliniowości. Na przykład, gdy g jest funkcją liniową zaś 
ń^const, to mamy do czynienia z modelem liniowym. Gdy g jest nieliniowa lub 
h^const, wtedy mówimy, że model jest nieliniowy.

Ogólna postać jednorównaniowego modelu typu STR jest szczególnym 
przypadkiem modelu 1. Zapisujemy go jako:

yr ę>{'Xt+{ę>2'Xt)-F(zt)+ £, (2)

gdzie Xt jest wektorem zmiennych objaśniających modelu w okresie /; p̂  są wektorami 

parametrów, przez P' oznaczmy transpozycję wektora P; zaś (£t ) to ciąg niezależnych 

zmiennych losowych o identycznych rozkładach. Zakładamy, że F(z() jest funkcją

ciągłą przyjmującą wartości z przedziału [0,1] i będziemy ją  nazywać funkcją 
transformacji (por. Osińska i Witkowski [26]). Zauważmy, że model wygładzonego 
przejścia w tej wersji to w istocie kombinacja wypukła dwóch modeli liniowych. 
Model pierwszy dla F(-)=0 reprezentowany jest przez równanie $ jX t+£t , a drugi dla

F(-)=l przez (p \+$f)'Xt+£t . Nasz proces w sposób ciągły porusza się zatem pomiędzy

tymi modelami3. Można to porównać do poruszania się po odcinku. Dwa krańce 
odcinka to nasze modele, a wartość funkcji F{zj) mówi w istocie, w którym miejscu

odcinka się znajdujemy.
Modele wygładzonego przejścia rozróżniamy ze względu na postać funkcji F(z{).

Początkowo przyjmowano, że jest ona gęstością (por. Tong [33]) lub dystrybuantą 
rozkładu normalnego (por. Goldfeld i Quandt [11]). Dzięki pracom Terasvirta 
i Grangera [12] oraz Terasvirta i Andersona [30] coraz częściej zaczęto 
wykorzystywać w tym kontekście funkcję wykładniczą oraz funkcję logistyczną.

3 Warto zwrócić uwagę, że oba wspomniane modele z założenia mają składnik losowy o tym 
samym rozkładzie.
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Granger i Terasvirta [12] dokonali klasyfikacji modeli STR ze względu na rodzaj 
wykorzystanych zmiennych objaśniających oraz postać funkcji F(z() oraz zmiennej

transformacji z.
1. Gdy Xt= { \ tzn. gdy jedynymi zmiennymi objaśniającymi modelu są

opóźnienia zmiennej objaśnianej, mamy do czynienia z autoregresyjnymi modelami 
wygładzonego przejścia STAR (ang. Smooth Transition Autoregressioń). W modelach 
typu STAR zakłada się zwykle, że zz=yt  ̂dla pewnego d> 1.

2. Gdy F(z{) jest funkcją wykładniczą postaci

to model nazywamy ESTR lub ESTAR (ang. Exponential Smooth Transition 
Regression).
Kiedy zaś F(z{) jest funkcją logistyczną daną wzorem

to mówimy o modelu typu LSTR lub LSTAR (ang. Logistical STR).
Proponowane przez Terasvirta postacie funkcji transformacji zależą od dwóch 

parametrów: y i c. Parametr y mierzy tempo transformacji, zaś c opisuje średnią 
wartość zt wokół której następuje zmiana parametrów.

3. Gdy zt należy do zbioru zmiennych {yt_^...yy t lub jest inną

obserwowalną zmienną, wtedy pozostajemy przy skrócie STR, gdy zaś z = £t_d , to

model nazywamy STR-D (ang. Smooth Transition Regression -  Deviation).
W dalszej części artykułu, zawsze gdy będziemy mówić o modelach wygładzonego 

przejścia, będziemy mieć na myśli modele autoregresyjne LSTAR lub ESTAR. Ogólna 
postać takich modeli przedstawia się następująco:

gdzie a- to wyrazy wolne, 4> • - to parametry przy opóźnionych zmiennych oraz p i d to

ustalone liczby naturalne. W tym wypadku zatem zakładamy, że zmienną transformacji 
jest jedno z opóźnień zmiennej objaśnianiej modelu. Tego rodzaju modele pojawiają 
się bardzo często w analizie koniunktury gospodarczej (por. Terasvirta i Anderson

F(z,) = 1 -  exp |-7(z, -  c): ), y 0

P P

(3)

[30]).
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1.2. Przełącznikowe modele Markowa
Przełącznikowe modele Markowa opisują pewną rodzinę modeli, w których 

zmienna transformacji nie jest obserwowalna, a funkcja transformacji powoduje 
dyskretne skoki między modelami. W takim przypadku potrzebne są pewne założenia 
upraszczające dotyczące nieobserwowanego procesu, który wpływa na to jak 
zachowuje się szereg. Inaczej szacowanie takiego modelu byłoby wysoce kłopotliwe.

Opisu tego procesu dokonamy w trzech krokach. Wyobraźmy sobie wpierw ciąg 
losowań przebiegających według następującego schematu. W każdym kroku t wartość 
yt jest losowana z jednego z rozkładów jV(|i-,a-), gdzie /=1,2,...^V. O tym, z którego

rozkładu odbywa się losowanie decyduje stan, w którym znalazł się jakiś inny proces 
(s() o wartościach w zbiorze {1,2,...,N}, który dla obserwatora pozostaje niewidoczny.

Odpowiednią gęstość warunkową dla każdego okresu możemy zapisać w poniższy 
sposób:

dla j=\,2,...,N. Gdzie 0  to wektor parametrów populacji zawierający średnie pj,...,py

oraz wariancje Gj,...,Oy. Jeżeli dla każdego k > 0 st oraz st_k są zmiennymi

wzajemnie niezależnymi4 5, to mamy do czynienia z mieszaniną rozkładów normalnych.
Uogólnijmy teraz sytuację z poprzedniego akapitu. Ukryty proces Markowa 

bowiem to w istocie opisane wyżej losowanie zależne wyposażone dodatkowo w 
dynamikę przełączania się między poszczególnymi rozkładami opisywaną przez 
dyskretny łańcuch Markowa" (tzn. (sf) jest łańcuchem Markowa). Idea polega na tym,

że nie obserwujemy procesu, który „rządzi” zamianą stanów a jedynie wygenerowane 
wartości y (. Dobrze obrazuje to klasyczny przykład o nieuczciwym kasynie. Mamy

dwa rodzaje kości - uczciwą i fałszywą. W uczciwej wszystkie wartości wypadają z 
prawdopodobieństwem 1/6 , a w fałszywej szóstka wypada z prawdopodobieństwem 
1/2 , a inne wartości z prawdopodobieństwem 1/10 . Krupier, jeśli trzyma kostka 
fałszywą to zamienia ją na uczciwą z prawdopodobieństwem 0,05, a jeśli ma uczciwą

4 Stosujemy tą samą notację dla zmiennej i dla jej realizacji. Jednak za każdym razem z 
kontekstu wynika, który przypadek rozważamy.
5 Łańcuch Markowa to dyskretny proces, którego stan w okresie t+\ zależy tylko od stanu w 
okresie t. Takie założenie o dynamice procesu dyskretnego jest stosunkowo ogólne. Patrz na 
przykład: Podgórska i Decewicz [27].

(4)
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to zamienia ją na fałszywą z prawdopodobieństwem 0,1. Zamiana kości jest więc 
opisywana przez łańcuch Markowa z macierzą przejścia:

Nie wiedząc, którą kością w danym momencie krupier rzuca, obserwujemy kolejne 
wyniki. Intuicyjnie jasne jest, że gdy w danym miejscu szeregu pojawia się sporo 
szóstek, to rośnie prawdopodobieństwo, że w tej akurat chwili krupier trzymał w ręku 
kość fałszywą.

W trzecim kroku dokonamy kolejnego uogólnienia powyższej sytuacji. Będziemy 
teraz losować z różnych regresji, tzn. parametry regresji opisującej model zależą od 
stanu, w którym znajduje się układ6, a przejścia między stanami opisuje łańcuch 
Markowa. Rozważmy poniższy model:

gdzie £t ~jV(0,gs72) oraz Xf jest wektorem wszystkich zmiennych objaśniających 

modelu w okresie t. Wektor (3V/ tfędzie więc wektorem parametrów przy regresorach 

tego modelu zależnym tylko i wyłącznie od reżimu s(el,2,...,N. Odpowiednie gęstości 

warunkowe dla obserwacji opisują równania typu:

gdzie %=(yr ■ • J-pyKp■■•■F-p) będzie wektorem całej dostępnej informacji, gdzie p  jest
ilością opóźnień zmiennej objaśnianej w regresji 5.

W zastosowaniach zwykle ogranicza się do autoregresyjnych modeli 
przełącznikowych. Postać generycznego modelu typu MS-AR wygląda tak:

Często zakładamy, że składnik losowy £t nie zależy od stanu sf. W przypadku 

rozkładu normalnego oznacza to, że wariancja składnika losowego w każdym ze 
stanów jest taka sama. Podobnie w przypadku parametrów </>. przy opóźnieniach 

możemy zakładać, że nie zależą od stanu s( — wówczas proces przeskakuje tylko 

pomiędzy różnymi wyrazami wolnymi. Najprostszą i jednocześnie najszerzej

0,9 0,1

0,05 0,95

yt s t 5 (5)

(6)

(7)

6 Ukryty proces opisywany jest przez zmienną transformacji, która jest albo nieobserwowalna 
albo jej mierzenie wiąże się z dużymi kosztami.
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stosowaną klasą modeli MS są autoregresyjne modele dwustanowe. Model tego typu 
został zaproponowany w pionierskiej pracy Hamiltona [14], a wykorzystywany był 
m.in. w pracach Krolziga [23] oraz Chauvet i Piger [8]. Ostatnio coraz częściej 
pojawiają się również prace stosujące modele trzystanowe (por. Hamilton [18]).

Istotą przełącznikowych modeli Markowa, jest podzielenie badanego okresu na 
podokresy, w których szereg już jest dobrze opisywany przez model liniowy. 
Alternatywnym podejściem mogłoby być zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych, 
które wychwytywałyby, w którym momencie nastąpiło przełączenie pomiędzy 
modelami. Moment przełączenia możemy szacować maksymalizując odpowiednią 
warunkową funkcję wiarogodności (por. Welfe [35], podrozdział 6.6). Jednak już dla 
dwóch momentów przełączenia, postać tej funkcji robi się bardzo skomplikowana, a jej 
maksymalizacja trudna. Zatem przy większej liczbie przełączeń to podejście staje się 
już całkowicie nieefektywne. Dodatkowo, nie zawsze możemy założyć, że znamy 
liczbę przełączeń (tak jest np. z reguły przy modelowaniu zwrotów koniunktury). 
Ważne jest również, że stosowanie zmiennych zero-jedynkowych wyklucza 
prognozowanie przyszłych zmian strukturalnych w badanym szeregu. Dlatego właśnie 
pojawiają się w literaturze ekonometrycznej rozszerzone wersje modeli 
przełącznikowych, które zakładają szczególną postać procesu rządzącego 
przełączeniem — przykładem są przełącznikowe modele Markowa. Zauważmy 
bowiem, że w przypadku dwustanowego MSM, niezależnie od liczby przełączeń, 
proces przełącznikowy opisywany jest przez dwa parametry (np. p 12 i P2\, gdyż /?] j

i /?2 ? dają się wyliczyć z dwóch poprzednich).

2. Testowanie liniowości

Pierwszym i niezwykle ważnym etapem budowania modeli nieliniowych jest 
testowanie liniowości. Pozwala on uniknąć błędnej specyfikacji modelu, związanych z 
nią skomplikowanych i czasochłonnych obliczeń, jak również dokonać wstępnego 
wyboru postaci analitycznej modelu.

W literaturze można znaleźć szereg różnych testów liniowości. Niektóre z nich 
testują liniowość względem określonego w hipotezie alternatywnej modelu 
nieliniowego7, inne pozwalają na testowanie liniowości bez ustalania alternatywnej

7 W przypadku testowania liniowości względem hipotezy alternatywnej o konkretnej postaci 
modelu nieliniowego, część parametrów modelu nieliniowego jest nieidentyfikowalna przy 
założeniu prawdziwości hipotezy zerowej. W tej sytuacji standardowe testy istotności nie mogą 
być stosowane bezpośrednio (por. Davies [9]).
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postaci modelu. Do grupy ogólnych testów liniowości należą m.in. test bispektrum 
Hinicha (por. Hinich [20]) i test BDS (por. Brock i inni [2]). Testy te jednak wymagają 
dużych próbs, zatem ich stosowalność w modelowaniu makroekonomicznym jest 
ograniczona.

2.1. Testy z alternatywą parametryczną

W ogólnej sytuacji możemy być zainteresowani weryfikacją hipotezy zerowej 
dotyczącej danego modelu, wobec hipotezy alternatywnej, w której nałożono na 
niektóre parametry jakieś restrykcje (testy parametryczne). Hamilton wymienia trzy 
podstawowe metody weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących estymatorów 
modelu (por. podrozdział 5.8 w [16]). Są to: metoda oparta na estymacji 
asymptotycznych błędów standardowych dla estymatorów, test ilorazu wiarogodności 
LR (ang. Likelihood Ratio) oraz test mnożnika Lagrange’a LM (ang. Lagrange 
Multiplier). Okazuje się, że test mnożnika Lagrange’a , jest tą metodą weryfikacji 
hipotez, która najlepiej się sprawdza się, gdy łatwiej jest szacować parametry modelu 
z ograniczeniami. +

Wykorzystamy to spostrzeżenie do konstrukcji testu na liniowość względem 
alternatywy parametrycznej. Wygodnie nam będzie (por. Terasvirta [32]) omówić 
ogólniejszy przypadek. Rozważmy poniższy nieliniowy model autoregresyjny:

y t=VXt+g{Xr y ) + s t , (8)

gdzie Xj= { \ p  jest (p+lj-wymiarowym wektorem parametrów oraz

£t ~nid(0,az) . Załóżmy ponadto, że g jest funkcją przynajmniej dwukrotnie

różniczko walną w sposób ciągły (tzn. druga pochodna jest funkcją ciągłą) dla 
wszystkich X{eX, gdzie X  jest przestrzenią próbek, oraz wszystkich (wxl)-

wymiarowych wektorów parametrów y. Bez straty ogólności rozważań możemy 
założyć, że g(2Q,0)=010 . Załóżmy ponad to, że g{Xt\y)^0 dla wszystkich ŷ O.

* W przypadku testu Hinicha, sugerowany przez Asley, Patterson i Hinich [1] rozmiar próby 
wynosił co najmniej 256 obserwacji. W przypadku testu BDS, minimalna sugerowana długość 
próby powinna wynosić około 300 obserwacji.
9 Oznaczenie ’nid’ stosujemy dla ciągu niezależnych zmiennych losowych o takim samym 
rozkładzie normalnym.
10 W przeciwnym przypadku wystarczy rozważyć funkcję gQ(2Q;y)-g(2Q;y)-g(2^;0), która będzie 
spełniała te same warunki regularności co wyjściowa funkcja g.



Przykładem może być funkcja g(X/;y)=exp(y'Ar/)-l. W tym przypadku hipotezie 

zerowej o liniowości modelu 8 odpowiada warunek y=0.
Model z ograniczeniami to po prostu model liniowy y=  $'Xt+et . Rzeczywiście

estymatory największej wiarogodności dla modelu z restrykcjami (liniowego) znajduje 
się dużo prościej niż dla modelu nieliniowego bez restrykcji, zatem na mocy 
wcześniejszych rozważań, mamy do czynienia z sytuacją, w której najwygodniej 
skorzystać z testu mnożnika Lagrange’a. W zapisie macierzowym postać odpowiedniej 
statystyki (por. podrozdział 5.8 Hamilton [16] oraz sekcja 3.1.1 Terasvirta [32]) 
przyjmuje postać:

LM= (1 / <72) s ' H(H'H-H'X(X'X)"1 X'H)'1H’ s , 
gdzie X={XX\ . . . ^ \  H=( dg(X{;y)/dy |y=0,..., dg(Xf)y)/dy |y=0)'

oraz £=(yy fi  X y ...,yy  fi  Xj), a /?=(X'X)_1X'y to wektor estymatorów modelu 

liniowego. Jeśli prawdziwa jest hipoteza zerowa o liniowości modelu, statystyka LM 
ma rozkład y} z m stopniami swobody, gdzie m to liczba restrykcji.

Idea testu ogólnego pozwala konstruować jego konkretne wersje. Luukkonen, 
Saikkonen i Terasvirta [25] oraz Terasvirta i Anderson [30] zaproponowali test, który 
pozwala weryfikować hipotezę o liniowości względem modeli STAR11. Szczegółowy 
komentarz do tych testów wraz z zastosowaniami znaleźć można również w książce 
Grangera i Terasvirty [12], Test Terasvirta, Anderson [30] jest również wygodnym 
narzędziem pozwalającym na wybór postaci funkcji F(-)* l2oraz zmiennej transformacji 
zf. Jako część procesu estymacji parametrów, test ten zostanie omówiony dokładniej w

dalszej części artykułu.
Hansen [19] zaproponował test umożliwiający weryfikację liniowości względem 

modeli typu MS-AR. Konstrukcja testu opiera się na statystyce ilorazu wiarygodności 
LR. Testem nowej generacji jest test skonstruowany niedawno przez Carrasco, Hu i 
Plobergera [6]. Jest to test stosunkowo ogólny — hipoteza zerowa mówi tylko, że 
parametry nie zmieniają się w czasie, wobec alternatywnej, że ich zmianami rządzi 
łańcuch Markowa, zatem wyjściowym modelem nie musi być model liniowy a np. 
GARCH. Autorzy dowodzą również, że jest to test asymptotycznie optymalny. 
Wszystkie jednak z tych testów wymagają kosztownych obliczeń (kilka razy trzeba
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"Testy te wymagają znajomości rzędu autokorelacji p. Test Terasvirta, Anderson [30] stosuje 
się dla ustalonej zmiennej transformacji. W teście Luukkonen, Saikkonen i Terasvirta [25] 
zmienną tą traktuje się jako nieznaną.
12Wybór ten ogranicza się do dwóch postaci F : wykładniczej i logistycznej.
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szacować model liniowy i przełącznikowy), dlatego w przypadku przełącznikowych 
modeli Markowa najbardziej popularne są testy nieformalne. Polegają one na 
porównywaniu wartości funkcji wiarogodności albo bayesowskiego kryterium 
informacyjnego BIC (ang. Bayes Information Criteńoń), które zostanie omówione w 
dalszej części tekstu. Jeżeli model przełącznikowy charakteryzuje się dużo lepszą 
wartością BIC w stosunku do modelu liniowego, to uznajemy, że model 
przełącznikowy Markowa jest bliższy procesowi generującemu dane.

2.2. Testy liniowości z niewyspecyfikowaną alternatywą
W literaturze można znaleźć dużo testów na liniowość wobec niewyspecyfikowanej 

alternatywy. My zaprezentujemy najpopularniejsze ze stosowanych dla modeli jednej 
zmiennej13. Keenan [21] wyprowadził test na weryfikację hipotezy o liniowości, gdzie 
model liniowy w hipotezie zerowej ma postać stacjonarnego modelu autoregresyjnego. 
Tsay [34] (por. Terasvirta [32]) wykazał, że test Keenana nie zawsze ma wystarczającą 
moc i zaproponował inny test, w którym hipoteza zerowa była postaci \j/--=0 dla

z j / - l , . g d z i e  parametry te pochodzą z poniższej pomocniczej autoregresji:
p p p

y, = “ + +1 1 ^ - ;  + e„
/=1 /=1 7=1

gdzie zakładamy Ey^<oo oraz £r ~nid(0,(T^). Tsay zaproponował by weryfikować

hipotezę zerową za pomocą testu F. Liczba stopni swobody wynosi p(p+1)/2 oraz

V2=T-(p+\)(p+2)/2, gdzie T oznacza liczbę obserwacji.

Istnieją również nieparametryczne testy liniowości. Z reguły bazują one na analizie 
spektralnej. Jednak w tej pracy ich opis zostanie pominięty. Odnośniki do literatury na 
ten temat można znaleźć np. w Terasvirta [32].

3. Specyfikacja modelu i estymacja
3.1. Autoregresyjny model wygładzonego przejścia

Granger i Terasvirta [12] zaproponowali poniższy trzystopniowy proces 
specyfikacji modeli typu STR:
1. Specyfikacja modelu liniowego.
2. Weryfikacja hipotezy o liniowości wobec hipotezy alternatywnej, że prawdziwym 
modelem jest model typu STR. Jako testowaną postać liniową modelu przyjmuje się

13 Jak już zostało wspomniane, modele jednej zmiennej to takie, w których zmienne 
objaśniające modelu składają się z opóźnień zmiennej objaśnianej.
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model z punktu 1. Jeżeli hipoteza zerowa zostanie odrzucona, wyznaczona zostaje 
zmienna przejścia zt, a co za tym idzie, wybrana zostaje jedna z dwóch postaci modelu

STR lub STR-D.
3. Wybór pomiędzy alternatywnymi postaciami funkcji F(z(): logistyczną

i wykładniczą (patrz poprzednia sekcja).
Tak jak już wspominaliśmy, będziemy się koncentrować na przypadku modeli typu 

autoregresyjnego. Pierwszy krok wymaga zatem specyfikacji modelu liniowego 
postaci y {=$'X{+£t , gdzie Xf=(\,yt_^,...,ytp ). Na tym etapie wyznaczone zostaje 

maksymalne opóźnienie p zmiennej v(. Przy wyborze p oprzeć można się na kryteriach

informacyjnych AIC (ang. Akaike Information Criterioń) lub BIC. Są to dwa 
najpopularniejsze kryteria porównania analizowanych modeli. Trzecim, najbardziej 
oczywistym, jest badanie wartości funkcji wiarogodności L, którą interpretujemy jako 
prawdopodobieństwo zaobserwowania badanego szeregu pod warunkiem, że 
prawdziwym procesem generującym dane jest oszacowany model. Im wyższa wartość 
funkcji wiarogodności tym lepiej model opisuje analizowane dane. Jednak w praktyce 
preferuje się modele prostsze, co motywuje wykorzystanie wyżej wymienionych 
kryteriów informacyjnych. Ich konstrukcja polega na nałożeniu pewnych kar na 
wartość funkcji wiarogodność. Przy czym tym większa kara im model ma więcej 
parametrów. Wzory na AIC i BIC przedstawiają się w poniższy sposób14:

AIC=2-\nL-m-\nT
BlC=2-\nL-2-m,

gdzie m to liczba szacowanych parametrów modelu, L wartość funkcji wiarogodności, 
a T liczba obserwacji. Z powyższych wzorów jasno wynika, że kryterium AIC 
w większym stopniu karze za dużą liczbę parametrów. Współczynnik karania wynosi 
bowiem lnT wobec 2 w przypadku BIC.

Następnym krokiem procedury specyfikacyjnej dla modeli typu STAR jest 
testowanie liniowości wobec hipotezy alternatywnej zakładającej, że prawdziwym 
procesem generującym dane jest model typu LSTAR lub ESTAR. Test ten bazuje na 
teście mnożnika Lagrange’a (por. Terasvirta i Anderson [30]). Model autoregresyjny 
rzędu p  (ozn. AR(/?)) w oczywisty sposób zawiera się w modelu STAR, dlatego 
możemy zastosować analogon ogólnego testu z sekcji 3.1. Wszystkie najpopularniejsze 
testy z tej rodziny polegają na przybliżaniu funkcji F(-) z równania 3 rozwinięciami

14 W literaturze podawane są różne wzory na te kryteria. Czasem są przemnożone przez jakąś 
stałą. Ale w każdym modele są porządkowane na lepsze i gorsze w ten sam sposób.
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w szereg Taylora wokół c1" (por. Luukkonen i inni [25]16). Zakładając, że znamy 
zmienną transformacji zt=yt_j (tzn. znamy d), a alternatywą jest LSTAR lub ESTAR,

wówczas test liniowości jest równoważny do testu hipotezy zerowej:

H0: Pli=P2i=P3i=0’
wobec
H y  „Któryś z warunków w Hq nie jest spełniony” w poniższej regresji pomocniczej

p p p p

y, = «+Z  ky-i +Z  A +Z  A,y,-,yld+Z  P ^ -r i-d  + n,. (9)
j=l j=l i=l /=1

Wyboru optymalnej wartości d dokonuje się poprzez przeprowadzenie testu dla 
różnych wartości 1 <d<D dla ustalonego sensownego D. Jeśli liniowość została

odrzucona dla więcej niż jednej wartości d, wówczas d ustalamy jako d  =argmin^?(ć/),

gdzie p{d) to tzw. Wartości-/? rozpatrywanego testu, tzn. wartość poziomu istotności 
przy którym następuje zmiana decyzji w teście.

Ostatnim krokiem procedury specyfikacji modelu jest wybór między postaciami 
funkcji F(-), a więc pomiędzy modelami LSTAR i ESTAR. W tym celu przeprowadza 
się sekwencję testów F:

^03:P3i=0 

^02:P2r°IP3i=0 
^01:Pli=0|P2i=P3i=^ i=T,...,/?

Zarówno dla funkcji wykładniczej jak i logistycznej mamy F (c)=0 
lf> Wspomnieliśmy już, że testy Luukonena, Saikkonena i Terasvirty są dużo ogólniejsze. W 
hipotezie alternatywnej nie zakładamy ani konkretnej postaci funkcji transformacji, ani 
konkretnej zmiennej transformacji. My ograniczymy się do testu zaproponowanego przez 
Terasvirtę i Andersona [30], w którego wyprowadzeniu w sposób istotny korzysta się z faktu, 
że alternatywą jest LSTAR lub ESTAR, i że znamy d takie, żey( .^ jest zmienną transformacji.
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Tabela 1. Wybór postaci modelu na podstawie sekwencji testów, o - odrzucenie, b - 
brak podstaw do odrzucenia hipotezy.

Wybór postaci Hipotezy
modelu "03 H02 "01
LSTAR O - -
ESTAR B 0 -
LSTAR B B 0
f— —
Źródło: Opracowanie własne

Przyjmuje się, że F{-) jest funkcją logistyczną, gdy odrzucimy hipotezę H lub gdy 

przyjmiemy i #02’ odrzucając dopiero H ^ . Wynika to z samej postaci obu funkcji

i tego, że jedna jest parzysta, a druga nie, co ma swoje odzwierciedlenie w rozwinięciu 
w szereg Taylora. Gdy procedura ta nie daje rozstrzygnięcia sugeruje się (por. Granger 
i Terasvirta [12]) wybranie funkcji wykładniczej tylko wtedy, gdy poziom istotności, 
dla którego odrzucona została H jest mniejszy od poziomów istotności, dla których

odrzucone zostały H i Hqj . W pozostałych przypadkach za F(-) przyjmuje się 

funkcję logistyczną.
Parametry modeli wygładzonego przejścia estymuje się często przy pomocy 

nieliniowej metody najmniejszych kwadratów. Metoda ta polega na znalezieniu 
wektora parametrów 0 minimalizującego wartość funkcji:

(̂0)=w(e),w(e)=(y-̂ ;0))'(y-̂ ;0))
warunkowo względemp pierwszych obserwacjiyQ,y_ ,̂...,y_p+j- Inna bardzo popularna

metoda polega na maksymalizacji funkcji wiarogodności. Jak zauważa Terasvirta [32], 
własności estymatorów największej wiarygodności takie jak np. zgodność, nie są 
jednak w ogólnym przypadku dostatecznie dobrze zbadane.

Podczas estymacji parametrów szczególną uwagę należy zwrócić na parametr y, 
który mówi o tym, jak szybko dokonuje się transformacja w modelu (jak bardzo 
wrażliwa jest wartość F(-) na zmiany zmiennej transformacji). Przy dużych 
wartościach y funkcja F(-) przeskakuje z jednego stanu do drugiego już w bliskim 
sąsiedztwie wartości c. Dlatego potrzeba wielu obserwacji zmiennej przejścia z( w

okolicach c, by oszacować y wystarczająco dokładnie (por. Terasvirta [32]). Aby 
poprawić jakość estymacji proponuje się przeskalowanie argumentów funkcji F(-)
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poprzez podzielenie ich przez odchylenie standardowe zmiennej przejścia o(z() w

przypadku modelu LSTAR lub jej wariancję Var(z/)=c2(z/) dla modeli ESTAR (por. 

Granger i Terasvirta [12]):
F(z()= l/(l+exp( -y(z(-c)/a(zt) )) LSTAR

F(z()= 1 -exp( -y(z/-c)2/a2(z/) ) ESTAR,

gdzie jak poprzednio z(=yt_  ̂dla pewnego d.

Istnieje kilka testów błędnej specyfikacji modelu typu STAR. Wśród nich należy 
wymienić test na brak autokorelacji składnika losowego (zakładaliśmy jej brak), na to 
czy model STAR wychwycił już całą nieliniowość procesu oraz test na stałość 
parametrów modelu. Szczegóły można znaleźć w Terasvirta [31].

3.2.Przełącznikowe modele Markowa
Procedura budowy przełącznikowego modelu Markowa z reguły jest znacznie 

krótsza niż w przypadku modeli STR. Ekonometrycy ograniczają się zwykle do 
założenia z góry liczby stanów otaz zbioru zmiennych objaśniających. Wynika to 
głównie ze złożoności modelu (testowanie jest kosztowne) ale i z braku powszechnie 
uznanych testów badających poprawność jego specyfikacji. Jak już wspomnieliśmy 
istnieją testy na liniowość względem alternatywy MSM (por. Carrasco i inni [6], 
Hansen [19]), dlatego można zaproponować procedurę specyfikacji analogiczną do tej 
dla przypadku modeli STAR.

W przypadku autoregresyjnego przełącznikowego modelu Markowa postaci 7 
mamy do oszacowania dla każdej z N  regresji p+1 współczynników oraz wariancję 
składnika losowego (lub jedną wariancję dla wszystkich A regresji o ile założymy, że 
nie zmienia się pomiędzy stanami). Dodatkowo do opisu dynamiki ukrytego procesu, 
potrzebne jest oszacowania macierzy przejścia dla łańcucha Markowa, co wymaga
estymacji N -N  prawdopodobieństw przejścia . Czasem oddzielnie szacuje się p 
pierwszych stanów łańcucha Markowa, jednak zwykle dla uproszczenia zakłada się, że 
łańcuch startuje ze swojego rozkładu stacjonarnego17 18.

Estymacja przełącznikowych modeli Markowa jest bardziej skomplikowana niż 
estymacja modeli wygładzonego przejścia. Spowodowane jest to istnieniem

17 Macierz przejścia jest macierzą stochastyczną, a zatem wszystkie jej elementy sąnieujemne i 
wiersze sumują się do jedynek. Z tego wniosek, że wystarczy oszacować tylko pozadiagonalne 
elementy macierzy przejścia, a diagonala już będzie jednoznacznie wyznaczona.
18 Rozkład rcjest stacjonarny, jeśli spełnia nP=n, gdzie Z5 jest macierzą przejścia (por. [27]).



dodatkowo nieobserwowalnego procesu. W przykładzie z nieuczciwym kasynem 
zwróciliśmy uwagę, że obserwowanie realizacji wyniku rzutów kostką pozwala nam 
wyciągać wnioski dotyczące przebiegu ukrytego procesu. Ale i vice versa, bo jeśli 
znamy parametry modelu, potrafimy określić, jak powinna przebiegać najbardziej 
prawdopodobna sekwencja kości uczciwych i ociążonych. Jeśli skonfrontujemy ze 
sobą te dwa podejścia, to możemy zapytać, jak poprawić parametry modelu tak by 
badany szereg kolejnych liczb oczek stał się bardziej prawdopodobny. W dużym 
uproszczeniu, jest to istotą algorytmu EM (ang. Expectation Mcaimization), który 
wykorzystywany jest do szacowania modeli z niepełnymi danymi lub zmiennymi 
nieobserwowalnymi. My przedstawimy wersję tego algorytmu stworzoną przez 
Hamiltona [16] na potrzeby przełącznikowych modeli Markowa.

Niech 0  będzie wektorem wszystkich parametrów modelu. Będzie zawierał więc 
on zarówno wektor wszystkich parametrów regresji, elementy macierzy przejścia 
P=[Pjj] oraz wariancję składnika losowego s t (lub też N  różnych wariancji jeśli

zniesiemy założenie o identyczności wariancji). Głównym celem będzie iteracyjne 
wyznaczenie wektora 0  bazując na całkowitej informacji o przebiegu procesu 0^.

Wpierw jednak, co jest standardowym podejściem w przypadku algorytmów EM, 
musimy założyć, że znamy jakieś początkowe przybliżenie wektora 0 . W kolejnych 
iteracjach będzie ono poprawianie przy zastosowaniu filtru Hamiltona.

Niech ^  będzie wektorem wymiaru (jVx1) takim, że ^ t(j)=P(st=j\cY(-,Q). Jest to

zatem wektor warunkowych prawdopodobieństw dla zmiennej sf pod warunkiem

informacji do okresu t przy założeniu znajomości wektora parametrów 0. 
Prawdopodobieństwa takiej postaci będziemy nazywać filtrowanymi. Niech r|/ będzie

wektorem, którego kolejnymi elementami będą prawdopodobieństwa warunkowe 

postaci 6. Wartości % przy zadanym j |q19 i zadanych parametrach modelu 0  mogą 

być wyliczone w bardzo efektywny sposób dla każdego t=l,2,...,T(porównaj [16]):

gdzie symbol oznacza mnożenie wektorów element po elemencie, a l f jest wektorem 
(Nx 1) złożonym z j edynek.

( 10)

d l )

19 Zauważyliśmy już wcześniej, że z reguły jest uzasadnione przyjąć j |q=te, gdzie tt jest 
rozkładem stacjonarnym dla ukrytego łańcucha Markowa.
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Wartość funkcji wiarogodności jest produktem ubocznym tego filtru:
T

ln£(<=>)= X (12)

gdzie

(13)
Wygładzone prawdopodobieństwa mogą być wyliczone równie łatwo na podstawie 

algorytmu zaproponowanego przez Kima [22]. Używając tych samych oznaczeń co 
poprzednio możemy zapisać go tak:

gdzie znak (4-) oznacza dzielenie po współrzędnych. Zauważmy, że tutaj również 
obliczamy je rekurencyjnie z tym, że poruszamy się wstecz kolejno t=T-\,T-2,...,\,

Prawdopodobieństwa wyliczone przez filtr Hamiltona oraz te uzyskane za pomocą 
procedury Kima służą następnie do reestymowania parametrów (przy wyliczaniu 10

drodze bezpośredniej numerycznej maksymalizacji funkcji wiarogodności 12, albo 
poprzez zastosowanie wzorów na estymatory największej wiarogodności. 
W przypadku stosowania algorytmu EM w każdej iteracji szacowania parametrów dla 
modelu postaci 5 uzyskujemy nowe oszacowania na: wektor parametrów P5,, wariancję

składnika losowego oraz elementy macierzy przejścia między stanami łańcucha 
Markowa.

Problem polega na tym, że funkcja wiarogodności posiada zwykle wiele minimów 
lokalnych, a ostateczny wynik może zależeć od parametrów startowych. Przy 
prostszych modelach wystarczy wystartować z kilku różnych punktów przestrzeni 
parametrów i upewnić się, czy algorytm zbiega do tej samej wartości. W przypadku 
bardziej skomplikowanych modeli można konstruować siatkę na jakimś podzbiorze 
przestrzeni parametrów i startować algorytm z każdego punktu siatki.

Hamilton [15] wykazał, że estymatorami największej wiarogodności dla 
prawdopodobieństw przejścia są:

?  t \T  ? (14)

a wartość t; y^jest dana na mocy równania 10.

oraz 11 braliśmy je jako dane) szacowanego modelu. Możemy to uzyskać albo w

( 15)



gdzie 0  oznacza pełny wektor nowych oszacowań dla parametrów modelu uzyskany 
w poprzedniej iteracji algorytmu.

Odpowiednie wektory parametrów modelu 5 uzyskamy analogonem metody 
najmniejszych kwadratów, gdzie elementy macierzy obserwacji i wektora zmiennej 
objaśnianej są odpowiednio „ważone”. Mianowicie dla każdego i= 1,2,...,7V mamy (por. 
Hamilton [15]):

T ~ ~ Y Y  t ~
1 ^ , ( 7 )  K i j ) \ T , K U ) y , i j )  , (16)
/=1 J V/=i )

y ,(/)=y,- Vp(s,=j|YT; e ) (17)

! ;0') = X,-VP(s,=j|rT; © ) . (18)

Zatem wagami dla parametrów modelu w przypadku y-tego stanu są pierwiastki 
wygładzonych prawdopodobieństw przebywania w tym stanie.

Postać estymatorów wariancji składników losowych jest postaci:

&2r ^ r —  X  O y M ) 2 diay=i,...,w.
-* P i= p +1

W przypadku, gdy mamy do czynienia ze stałą wariancją bierzemy po prostu 
średnią ważoną:

ó 2= ^ r —  Ź  Ż  (y fP jX t)2-P(st=i\rT;& ).
P t= p +1 j =1

Tak jak już wspomnieliśmy, testy liniowości i specyfikacji w przypadku 
przełącznikowego modelu Markowa wymagają kosztownych obliczeń, więc często 
korzysta się z testów nieformalnych. Te metody „na oko” polegają między innymi na 
porównywaniu bayesowskiego kryterium informacyjnego BIC. Jeżeli model 
przełącznikowy charakteryzuje się dużo lepszą wartością BIC w stosunku do modelu 
liniowego, to uznajemy, że model przełącznikowy Markowa jest bliższy procesowi 
generującemu dane. Takie heurystyczne podejście jest akceptowalne, gdy głównym 
zadaniem modelu jest diagnozowanie badanego zjawiska (np. próba dokonania 
chronologii cyklu gospodarczego). Jeżeli głównym celem jest prognozowanie, 
procedury specyfikacji i weryfikacji modelu powinny być oparte na formalnych 
testach.

Choć używane są stosunkowo rzadko, to jednak istnieją formalne testy błędnej 
specyfikacji przełącznikowych modeli Markowa. Hamilton [17] przedstawił między
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innymi testy na pominiętą autokorelację, błędną specyfikację dynamiki 
markowowskiej oraz na pominięte zmienne. Najbardziej aktualny przegląd metod 
testowania specyfikacji modeli MSM zaprezentowali Breunig, Najarian i Pagan [4], 
Zaproponowali oni między innymi test zgodności, badający, czy warunkowa wartość 
oczekiwana E (st \wt) reszt modelu względem dowolnej funkcji w( zależnej od 

istotnie jest zerowa.

3. Nieliniowe modele koniunktury
3.1. Postać modelu

Rozpocznijmy od rozważenia prostego przypadku modelu typu AR(2)

Cvr p)H>i(JM-p)+(t>2<>^)+ ^ . (19)

gdzie £, ~nid(0,o2). Zwykle jr/=100-(ln(y/)-ln(y/1 )), gdzie Y( to poziom jakieś

zmiennej makroekonomicznej. Zmiany logarytmów pozwalają pozbyć się z szeregu 
trendu oraz dobrze przybliżają stopę wzrostu. Jeżeli badamy kształtowanie się 
produktu krajowego brutto (Y=PKB) to w modelu tym średnia stopa wzrostu 
aktywności gospodarczej wynosi p. Odchylenia od tej średniej generowane są przez 
realizację składnika losowego S t . W praktyce szacujemy model w postaci

y t=a.+§\yt_\+§2yt-2+£t zatem średnia jest w nim podana implicite. Wyliczamy ją  wg

formuły: pi=a-(l -(j)| -

W przypadku analizy koniunktury możemy jednak wysunąć hipotezę, że dynamika 
procesu istotnie różni się między recesją a ożywieniem gospodarczym. Należy bowiem 
przypuszczać, że średni wzrost PKB jest znacznie wyższy w okresie dobrej 
koniunktury od tego jaki notuje się w czasie recesji i w poszczególnych fazach szeregi 
nie zachowują się podobnie. Rzeczywiście, jak wykazały badania (por. np. Bradley 
i Jansen [3], Terasvirta i Anderson [30]), bardzo wiele indykatorów koniunktury 
gospodarczej zachowuje się w sposób nieliniowy, inaczej w różnych podokresach. 
W takim przypadku zaproponowany równaniem 19 liniowy model opisujący 
odchylenia od zmiennej nie może być satysfakcjonujący.

Właśnie tym kontekście Hamilton [14] zaproponował przełącznikowe modele 
Markowa. Założył on, że istnieją dwa stany sts  1,2, dla których parametry regresji

istotnie się różnią. Model postaci 19, który bierze pod uwagę to, że badana zmienna 
w różnych podokresach generowana jest przez różne procesy, może przybrać poniższą 
postać MS-AR(2):
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(20)

Załóżmy, że warunek jj.|< ja-> możemy interpretować tak, że ukryty proces przełącza 

się pomiędzy stanami charakteryzujące się większym i mniejszym wzrostem oraz ^=1

charakteryzuje się niższą średnią aktywnością gospodarczą.
W badaniach empirycznych często stosuje się model, w którym ukryty łańcuch 

Markowa ma nie dwa a trzy stany (por. Krolzig [23], Hamilton [18]). Modele mają 
również różną liczbę opóźnień. Modele MS-AR(2) zwykle dobrze sprawują się dla 
danych miesięcznych (por. Boldin [5]). W przypadku danych kwartalnych stosuje się 
maksymalne opóźnienie p=0,1,2,4. W pierwotnej pracy Hamiltona pojawił się model 
jak w równaniu 20 tylko z czterema opóźnieniami, późniejsze prace pokazały jednak, 
że dla danych amerykańskich do wychwytywania zwrotów w cyklu bardzo dobrze 
sprawdza się zwykła markowowska mieszanina rozkładów (tzn. p=0, por. Chauvet 
i Piger [8]).

Często również w praktyce szacuje się prostszą wersję modelu 20, mianowicie:

gdzie jak widać, opis dynamiki zmiennej y t zależy tylko od bieżącego stanu , w którym

znalazł się łańcuch Markowa. Prostota polega głównie na mniejszej złożoności 
obliczeniowej — w tym modelu szacuje się mniej parametrów nawet mimo faktu, że 
a priori dopuszczamy by wszystkie parametry regresji były zmienne (w wyjściowym 
modelu <|>j i (J>9 nie zmieniały się pomiędzy stanami), co jest niezwykle istotne w

przypadku modelowania krótkich szeregów. W tym artykule skupimy się właśnie na 
przełącznikowych modelach Markowa postaci 21. Warto podkreślić, że inaczej niż w 
przypadku liniowego modelu AR(/?), po oszacowaniu modelu 21 nie jesteśmy w stanie 
odzyskać wyjściowych średnich pv/ z modelu 20. Jest to bardzo ważne spostrzeżenie,

gdyż pokazuje, że trzeba być ostrożnym formułując wnioski na podstawie 
wyestymowanego modelu postaci 21.

W przypadku modeli wygładzonego przejścia sytuacja jest analogiczna. 
W przypadku p=2 formułujemy model postaci:

y r a s, <!’u ,y t- \rh s ,y t- iJren (21)

J 'r a l+Ih  irM +^12>V2+(a 2+*2lJVl+^22>V2>F0 W + E,

£t ~nid(0,a2)
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a 2>0 (22)

gdzie z/jest ustaloną liczbą. Zakładamy, że a->>0, co oznacza tyle, że stan drugi (F=l), 

w którym wyraz wolny regresji jest równy oi|+a2 charakteryzuje się wyższą 

aktywnością gospodarczą.

3.2. Analiza cyklu na podstawie modelu
W przypadku przełącznikowych modeli Markowa, dynamikę procesu, który 

chcemy interpretować jako aktywność gospodarczą, przedstawiamy za pomocą 
wykresu wygładzonych prawdopodobieństw przebywania w poszczególnych stanach. 
Dostajemy w ten sposób wykres szeregu o wartościach między zerem a jedynką. Na 
przykład w przypadku wykresu P(^=(recesja)|T'7 >0 ), wartości bliskie jedynki świadczą

o tym, że w danym okresie z dużym prawdopodobieństwem gospodarka znajdowała 
się w stanie recesji.

Choć modele STAR mają całe kontinuum stanów, to wyjściowy wykres funkcji F(-) 
jest bardzo podobny do wygładzonych prawdopodobieństw w przypadku 
przełącznikowych modeli Markowa i ma podobną interpretację (choć formalnie nie 
w języku rachunku prawdopodobieństwa). Oczywiście te wykresy nie mogą być takie 
same bo inna jest dynamika procesu przełącznikowego w obu przypadkach.

W teorii łańcuchów Markowa dowodzi się, że w przypadku jednorodnego, 
nieprzywiedlnego łańcucha średni czas przebywania w z-tym stanie wynosi 
x;-= 1/(1 -pjj), gdzie p -  jest elementem z głównej przekątnej macierzy przejścia P.

W kontekście modelowania koniunktury oszacowane prawdopodobieństwa przejścia 
mogą posłużyć do obliczenia oczekiwanej długości trwania poszczególnych faz cyklu, 
gdzie wartość 1/(1 -/?••) liczona jest w jednostkach częstotliwości szeregu.

W przypadku modelowania dwustanowymi MSM interesuje nas tylko przypadek, gdy 
wyestymowane średnie długości faz będą odpowiednio duże. W przypadku danych 
kwartalnych daje to warunek p->0,5 (wówczas x>2 kwartały). W przypadku danych

miesięcznych ten warunek staje się jeszcze bardziej restrykcyjny, np. p->0,75 

zapewnia, że x>4 miesiące. Dla modeli trzystanowych nie czyni się już takich

restrykcji, gdyż zwykle jeden ze stanów odpowiada krótkim okresom bardzo 
dynamicznego wzrostu lub spadku aktywności gospodarczej.

Z reguły bardzo ciężko jest interpretować poszczególne parametry modeli 21 oraz 
22, ale pierwiastki wielomianu charakterystycznego związanego z tymi modelami 
dostarczają informacji, która pozwala lepiej zrozumieć dynamikę procesu
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w poszczególnych fazach (por. Terasvirta i Anderson [30]). Pierwiastki dla modelu 
MS-AR(p) obliczamy znajdując rozwiązania równania:

oddzielnie dla każdego s(, gdzie (f)j s oznacza wartość estymatora odpowiedniego

parametru modelu. Pierwiastki dla modelu STAR(/?) obliczamy znajdując rozwiązania 
równania:

szczególnie prostą interpretację w przypadku p=2. Przede wszystkim zakładamy, że 
oba pierwiastki spełniają |z a |< 1 , co jest warunkiem stacjonarności procesu. Wówczas

mamy do czynienia jedynie z dwiema możliwymi sytuacjami: oba pierwiastki są 
rzeczywiste lub oba pierwiastki są wzajemnie sprzężonymi liczbami zespolonymi. 
W tym drugim przypadku proces charakteryzuje się wahaniami okresowymi, co ma 
oczywiste implikacje w przypadku modelowania cykli koniunkturalnych. W ogólnym 
przypadku, gdy p  > 2 nasza uwaga zwraca się w kierunku pierwiastka o największym 
module wśród wszystkich. Jeśli będzie to para sprzężonych pierwiastków zespolonych 
a ± b - i ,  to mamy do czynienia z istotnymi wahaniami cyklicznymi. Ich długość 
/ możemy wyliczyć wg wzoru:

/= 27i/arctg( bla) ,
gdzie arctg(-) jest funkcją odwrotną do funkcji tangens.

3.3. Identyfikacja punktów zwrotnych w cyklu
Zidentyfikowanie punktów zwrotnych w cyklu jest kluczowe dla dalszej analizy 

poszczególnych faz. Możliwość wykrycia w czasie rzeczywistym, w którym momencie 
nastąpiła zmiana fazy cyklu, jest ważna z punktu widzenia kształtowania polityki 
przedsiębiorstw i państwa. Boldin [5] zaprezentował przegląd zarówno klasycznych 
jak i nowoczesnych metod wyznaczania punktów zwrotnych.

W kontekście opisywanych przez nas metod będziemy przeprowadzać 
dwustopniową procedurę.

20 W przypadku modeli LSTAR F= 0 odpowiada stanowi o niższej aktywności gospodarczej. W 
przypadku modeli ESTAR F=0 określa stan środkowy, a F= 1 określa stany zewnętrzne: recesję 
lub ekspansję.

dla F= 0 oraz F= l20. Wartość miejsc zerowych wielomianu charakterystycznego ma
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• Podział okresu obserwacji na podokresy charakteryzujące różne stany.
• Podział na poszczególne fazy.

Etap pierwszy w przypadku przełącznikowych modeli Markowa wykorzystuje 
wektor wygładzonych prawdopodobieństw przebywania w poszczególnych stanach. 
Hamilton zaproponował dla modeli dwustanowych, by za recesję uznawać, każdy 
okres, który charakteryzuje się wygładzonym prawdopodobieństwem w stanie s(= 1

(p1<p2) większym niż z góry zadana liczba. Najbardziej naturalne jest przyjmować, że 

recesja wystąpiła w okresie /, jeśli P(5/= l|fEj’)>0,5. Przy takim intuicyjnym podejściu

problem mógłby się pojawić w momencie, gdyby wartości prawdopodobieństw 
oscylowały w okolicy 0,5, gdyż wtedy każde niewielkie przekroczenie tej wartości 
byłoby przez model odczytywane jako punkt szczytowy. Należy na to zwrócić uwagę, 
przy dokonywaniu analiz, gdyż model mógłby wtedy generować znacznie więcej 
zwrotów koniunktury niż nastąpiło ich w rzeczywistości. W przypadku trzystanowym 
dostajemy uogólnienie na przypadek dowolnej liczby stanów. Uznajemy mianowicie, 
że w okresie t wystąpił ten stan, którego wygładzone prawdopodobieństwo jest 
największe wśród wszystkich innyth stanów. Także w tym przypadku może pojawić 
się problem, gdy najwyższe wartości wygładzonych prawdopodobieństw są podobne 
dla dwóch lub więcej stanów.

Wynikiem etapu pierwszego jest szereg o wartościach w zbiorze stanów. W 
przypadku dwustanowym będzie to szereg zer i jedynek. Drugi etap polega na 
wyeliminowaniu krótkich serii21 danego stanu w tym szeregu, które nie rozdzielają 
różnych stanów22. Będziemy na przykład chcieli wyeliminować takie sytuacje jak 
0...010...0, ale nie takie jak 0...012...2. Co oznacza krótka seria, zależy od arbitralnych 
założeń. My w swojej analizie będziemy zakładać, że dla danych miesięcznych jedno- 
i dwuokresowe wystąpienia stanu nie odpowiadają w istocie trwałej zmianie fazy cyklu 
i sytuacje takie (o ile wystąpią) będziemy eliminować. Ostatecznie otrzymujemy 
szereg o wartościach w zbiorze stanów pozbawiony krótkich serii. Na podstawie tego 
szeregu możemy dokonać podziału próby na podpróby związane z każdym ze stanów, 
co pozwala analizować własności wyjściowego szeregu w poszczególnych stanach, 
a także dokonać chronologii cyklu.

21 Tutaj słowo „seria” nie oznacza szeregu czasowego lecz odnosi się do nomenklatury 
spotykanej w literaturze statystycznej -  patrz „test serii” -  i oznacza sekwencję takich samych 
znaków.
22 Trochę inne podejście będziemy stosować w sytuacji, gdy któryś ze stanów będzie przez nas 
interpretowany jako stan odpowiadający obserwacjom nietypowym, jak na przykład w sekcji 6.



4. Analiza zachowania się WRK i WWK
4.1. Analiza statystyczna wskaźników

Jak pokazuje analiza obu badanych wskaźników, pod względem statystycznym 
procesy generujące te dane są istotnie różne. W tej części pracy postaramy się 
rozwinąć tę myśl.

Od tej chwili szeregami, na których będziemy pracować będą odpowiednio 
Aph^WRKA oraz Aj2 ln(WWK/), czyli roczne zmiany logarytmów badanych

wskaźników. Badana próba obejmuje okres od stycznia 1995 r. do września 2005 roku 
(wykresy 1 i 2). Roczne przyrosty logarytmów stanowią dobre przybliżenie rocznych 
stóp wzrostu, pozbawione są tym samym wahań sezonowych. Zastosowana procedura 
jest standardowo wykorzystywana przez ekonometryków do pozbywania się trendu. 
Stosując test ADF (ang. Augmented Dickey-Fuller Test) stwierdzamy, że na poziomie 
istotności a=0,05 obie zmienne są stacjonarne.

i i i
2003

-r—r
2004 2005

Rysunek 1. Wykres rocznych zmian logarytmu równoległego wskaźnika koniunktury 
publikowanego przez BIEC LCC (okres od stycznia 1995 r. do września 
2005 r.). (Źródło: opracowanie własne).
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Rysunek 2. Wykres rocznych zmian logarytmu wyprzedzającego wskaźnika 
koniunktury publikowanego przez BIEC LCC (okres od stycznia 1995 r. 
do września 2005 r.). (Źródło: opracowanie własne).

Różnicę pomiędzy obiema zmiennymi widać analizując funkcje autokorelacji dla 
obu szeregów (patrz wykresy 3 i 4). Długo niegasnące, sinusoidalne zachowanie się 
ACF dla Wyprzedzającego Wskaźnika Koniunktury, sugeruje, że liniowym modelem 
dobrze opisującym ten proces byłby model autoregresyjny AR(p) dla dużych wartości 
p. Z kolei w przypadku Równoległego Wskaźnika Koniunktury tylko siedem 
pierwszych autokorelacji jest istotnie różnych od zera. Sugeruje to, że modelem 
opisującym dynamikę WWK, mógłby być model średniej ruchomej MA(q) (por. 
Hamilton [16], rozdział 3) dla q = 7 . Z obu wykresów jednak można wysnuć wniosek, 
że nie ma prostych modeli liniowych (niskich rzędów), które w sposób 
satysfakcjonujący oddają zachowanie się spektrum.
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Rysunek 3. Funkcja autokorelacji (ACF) dla szeregu rocznych zmian logarytmu 
WRK. Poziome linie na wysokości ±0,176 wyznaczają 95% poziom 
ufności. (Źródło: opracowanie własne).

Podobne wnioski można wysnuć z analizy wyników modeli AR(2) dla obu 
szeregów23. W przypadku wyprzedzającego wskaźnika koniunktury WWK 
estymowany model przyjmuje postać:

y  t=2,1919+1,1060y,_ r 0,1921y(_2 

(1,076) (0,0865) (0,0864)
Natomiast w przypadku równoległego wskaźnika koniunktury WRK: 

y  ?=2,5010+0,6081yt_ y+0,2313y t_2.

(0,7065) (0,0860) (0,0875)

3 Podobna analiza pojawia się często w literaturze dotyczącej analizy szeregów czasowych 
związanych z badaniem cykli koniunkturalnych.
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Rysunek 4. Funkcja autokorelacji (ACF) dla szeregu rocznych zmian logarytmu 
WWK. Poziome linie na wysokości ±0,176 wyznaczają 95% poziom 
ufności. (Źródło: opracowanie własne).

9Oba pieiwiastki wielomianu charakterystycznego z -(j^z-tj  ̂ związanego

z pierwszym równaniem są rzeczywiste (0,217 oraz 0,889) i oba leżą wewnątrz koła 
jednostkowego, co znaczy, że proces opisywany przez taki model co prawda jest 
stacjonarny, ale nie wskazuje na istnienie regularnych wahań cyklicznych24 w procesie 
(a przecież na wykresie 2 wyraźnie widać oscylację zmiennej), co może motywować 
wykorzystanie metod nieliniowych (podobny problem omawia Hamilton [18]). 
W przypadku równoległego wskaźnika koniunktury WRK sytuacja jest identyczna. 
Oba pierwiastki wielomianu charakterystycznego są rzeczywiste (-0,265 oraz 0,873).

Modele liniowe wychwytują jedynie regularne wahania cykliczne.
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Wnioskujemy zatem, że w procesie występują wahania cykliczne o charakterze 
nieregularnym, a zatem modele typu AR(2) nie są w stanie ich wychwytywać.

4.2. Idea analizy oraz konwencje notacyjne
Bez wyprowadzania formalnych testów skupiliśmy się na weryfikacji hipotezy 

dotyczącej tego, czy prawdziwy proces generujący dane rzeczywiście przewiduje 
przełączanie między kilkoma ukrytymi stanami. Inspekcja uzyskanych wyników każe 
wierzyć, że o ile jesteśmy skłonni odrzucić hipotezę o liniowości procesu generującego 
WWK i WRK (na rzecz hipotezy o przełączaniu) to nie możemy tak postąpić 
w przypadku WRK, jeśli alternatywą jest model typu STAR. Analizując to 
zagadnienie, staraliśmy się przebadać dużą liczbę modeli uwzględniających 
przełączanie między stanami, jak również proste modele autoregresyjne.

Wpierw jednak chcielibyśmy przedyskutować konwencję notacyjną, na którą się 
zdecydowaliśmy dla zachowania przejrzystości opisu. W przypadku modeli STAR 
będziemy rozważać trzy jego wersje: modele ESTAR przedstawione w sekcji 2.1 oraz 
modele LSTAR1 (dla K= 1) i LSTAR2 (K- 2), gdzie funkcja F(-) dana jest w tym 
przypadku wzorem

F(zt)= 1 / ( 1 +exp(-y Y \ (.y , - d  ~ c k ) ) )  Y>0’
*=i

gdzie zmienna transformacji zt =y,_d. Łatwo można zauważyć, że model LSTAR1

pokrywa się z przedstawionym w sekcji 2.1 modelem LSTAR25. Wykres funkcji 
odpowiadającej temu modelowi rośnie monotonicznie od zera do jedynki, a w punkcie

zt =c  przyjmuje wartość . Oznacza to, że średnio wartości powyżej wartości c

i poniżej niej będziemy klasyfikować do różnych stanów. W przypadku K — 2 wykres

funkcji F(-) maleje monotonicznie od jedynki, wartość osiąga dla z, = q . Pochodna

zeruje się w połowie przedziału [cv c2] i odtąd funkcja rośnie monotonicznie do

jedynki osiągając —dla zt =c2. W tym wypadku zatem podział na fazy będzie się

25 Taka ogólna prezentacja modelu LSTAR zaprezentowana jest na przykład przez Terasvirtę w 
[3 2 ].



dokonywał na podstawie tego, czy zmienna transformacji y,_d osiągała wartości w 

przedziale [c,, c2 ], czy poza nim.
Oznaczenia dla poszczególnych przełącznikowych modeli Markowa omówimy na 

przykładzie modelu, który oznaczymy MS(3)-AR(2)-P. Pierwszy człon MS(3) 
oznacza, że model uwzględnia przełączanie między trzema ukrytymi stanami. Składnik 
AR(2) mówi, że model jest autoregresyjny stopnia 2. Ostatecznie dopisek „-P” 
oznacza, że uwzględniamy w modelu parametry autoregresji zmienne między 
poszczególnymi stanami. W przypadku braku ostatniego członu mamy do czynienia z 
modelem, w którym tylko średnia w równaniu 21 zmienia się między stanami. Dopisek 
„-V” oznacza, że uwzględniamy zmiany wariancji pomiędzy różnymi stanami 
ukrytego łańcucha Markowa. Dopisek ,,-PV” oznacza zmienne parametry i zmienną 
wariancję. Model MS(3)-AR(2)-P możemy zapisać równaniem:

2e(23)

gdzie j.e  1,2,3 oraz £, ~JV(0,a2).

Motywowani doskonałymi wynikami zaprezentowanymi przez Hamiltona w [18] 
dla modeli z rozkładem t-Studenta składnika losowego oszacowaliśmy również 
wszystkie modele w tej wersji rozkładu składnika losowego. W przypadku naszych 
danych okazało się jednak, że uwzględnienie rozkładów o grubszych ogonach nie 
powoduje poprawy jakości modelu, dlatego ostatecznie zdecydowaliśmy się pominąć 
je w naszej analizie.

4.3. Autoregresyjne modele wygładzonego przejścia
Procedura specyfikacji modelu typu STAR zaprezentowana w sekcji 4.1 została 

użyta dla analizowanych szeregów czasowych. Cała procedura specyfikacyjna 
i estymacyjna została przeprowadzona przy pomocy pakietu JM ulTi [24].

4.3.1. Wyprzedzający wskaźnik koniunktury
W pierwszej kolejności wyestymowano model liniowy. Na podstawie kryterium 

AIC ustalono optymalny stopnień opóźnienia na p= 1326. Również dzięki zastosowaniu 
kryteriów informacyjnych ustalono zerowe restrykcje na parametry przy opóźnieniach 
rzędu od 2 do 11. Pomijamy szczegółowe wyniki obliczeń. W drugiej kolejności

26 W tym wypadku rozszerzyliśmy próbkę o 13 miesięcy poprzedzających styczeń 1995 r. tak 
aby efektywna próbka po uwzględnieniu opóźnień w modelu się nie zmieniła. Uznaliśmy za 
ważne by efektywna długość próby w analizowanych modelach była taka sama by wartości 
funkcji wiarogodności dla różnych modeli były porównywalne.
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przeprowadzono serię testów na liniowość względem alternatywy STAR w postaci 
opisanej w sekcji 4.1. Jako potencjalne zmienne transformacji były sprawdzane 
wszystkie kolejne opóźnienia oraz trend. Tylko w dwóch przypadkach zt=yt_$,yt_g

hipoteza zerowa o liniowości została odrzucona. Dla zt=yt_$ uzyskano najlepszą

wartość-p testu równą 0,033 (czyli niższą od ustalonego arbitralnie poziomu istotności 
a=0,05, ale już wyższą od np. oc=0,01). Następnie przeprowadzono dodatkowe testy 
specyfikujące (patrz sekcja 4.1), dzięki którym wybrano, że estymowany model będzie 
postaci LSTAR2. W wyniku estymacji uzyskano następujące równanie: 

j>r 0,002+0,99y/. r 0,428y?. 12+0,349y?. 13+

(0,001) (0,034) (0,075) (0,08)
+(0,031-0,85yM+0,17yM2-0,403yM3)x 

(0,015) (0,263) (0,31) (0,329)

x(l+exp[-5,92-O,_5+0,05)(y,_5-0,064)])-1.
(3,542) (0,002) (0,002)

Wartość skorygowanego R równa 0,918, jest wyjątkowo wysoka jak na model na 
logarytmach zmian.

Na rysunku 5 porównano reszty modelu liniowego oraz modelu LSTAR2. 
Wyraźnie widać, w których okresach nieliniowość jest wychwytywana przez 
analizowany model (miejsca, w których składnik losowy modelu liniowego znacznie 
odchyla się od zera, a dla nieliniowego pozostaje mały). Wykres funkcji transformacji 
(por. wykres 6) pokazuje, w których okresach model znajdował się bliżej modelu F= 1. 
Zauważmy, że jest tak dla F(z)>0,5. Okresy, dla których jest to spełnione zostały 
umieszczone w tablicy 2. Warto podkreślić, że dla wszystkich wymienionych w tablicy 
okresów wartość funkcji transformacji byłą nawet wyższa od 0,7.



----- Model liniowy Model nieliniowy

Rysunek 5. Reszty modelu liniowego oraz analogicznego modelu LSTAR2 dla 
szeregu WWK od stycznia 1995 r. do września 2005 r. (Źródło: 
opracowanie własne)

Funkcja transformacji w przypadku modelu LSTR2, inaczej niż w przypadku 
modelu LSTR1, nie jest monotoniczna. Dlatego trzeba uważnie interpretować wpływ 
zmiennej transmisji na obserwowaną zmienną, bo jest on niejednoznaczny. 
Obserwując oszacowaną postać modelu możemy zauważyć, że jeśli -0,05<z<0.064, 
wówczas F(z)<0,5 i jesteśmy bliżej modelu 0,5. Dla wartości z poza tym odcinkiem 
mamy F{ź)>0,5 i model charakteryzuje się wyższymi wartościami analizowanej
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Rysunek 6. Oszacowanie funkcji F(yt_$ ) w modelu LSTAR2 dla szeregu WWK od 
stycznia 1995 r. do września 2005 r. (Źródło: opracowanie własne)

Tabela 2. Okresy, w których proces opisywany był przez regresję z wyrazem 

wolnym większym od — • (<2, + a 2).

F(z)>0,5

Styczeń 1995 r.

Maj 1995 r. 

kwiecień 1999 r.

kwiecień 2000 r. -  sierpień 2000 r. 

lipiec 2004 r. -  październik 2004 r.
Źródło: Opracowanie własne



132

Przeprowadzono serię testów błędnej specyfikacji. Test na brak autokorelacji 
składnika losowego jest przedstawiony przez Terasvirtę w [31]. Niskie wartości 
obliczonej statystyki świadczą o braku autokorelacji. Zastosowano również test na 
pominiętą nieliniowość. Polega on na założeniu, że pominięta nieliniowość (zawarta 
ew. w resztach) jest ponownie typu STR. Dla żadnej ze zmiennych transmisji nie 
zdołano jednak znaleźć poparcia tej hipotezy.

Analiza pierwiastków wielomianu charakterystycznego dostarcza dodatkowej 
wiedzy o dynamice procesu. W przypadku F= 0 najbardziej znaczące pierwiastki 
(największe co do modułu) wynoszą 0,923±0,172z a ich moduł wynosi 0,939. Dla 
stanu F=l charakteryzującego się wyższą aktywnością gospodarczą, najbardziej 
znaczące pierwiastki to 0,891 ±0,231/ o module 0,92. Sugeruje to, że w obu fazach 
wyprzedzający wskaźnik koniunktury charakteryzuje się wahaniami cyklicznymi. Fakt, 
że dla obu stanów pierwiastki zawierają się w kole jednostkowym sprawia, że obie 
fazy są stosunkowo stabilne. W przypadku F= 0 najbardziej znaczące pierwiastki 
odpowiadają cyklowi o długości 34,1 miesięcy, a w przypadku F= 1 odpowiednio 
24,77 miesięcy. Wnioski są zatem zupełnie różne niż w przypadku modeli AR(2) 
z sekcji 5.1. *

4.3.2.Równoległy wskaźnik koniunktury
W przypadku równoległego wskaźnika koniunktury nie udało się na poziomie 

istotności oc=0,05 odrzucić hipotezy o liniowości względem alternatywy STAR. 
Dlatego nie będziemy omawiać szczegółowo wyników modelowania typu STAR dla 
tego szeregu.

4.4.Autoregresyjne przełącznikowe modele Markowa
Dane uzyskane dla WRK znajdują się w tablicy 7 a dla WWK w tablicy 8. Przy 

porównaniu modeli postanowiliśmy postawić główny akcent na wartość funkcji 
wiarogodności oraz bayesowskie kryterium informacyjne BIC, gdyż karanie za liczbę 
parametrów (względnie najsurowsze w przypadku AIC -  patrz sekcja 3) zawsze 
krzywdzi przełącznikowe modele Markowa. Budowanie modeli tego typu polega 
zwykle na rezygnacji z jakości niektórych powszechnie stosowanych miar oceny 
modelu na rzecz interesujących i intuicyjnych walorów interpretacyjnych. 
W przypadku modeli analizy koniunktury dla danych amerykańskich często w ogóle 
rezygnowano z podawania takich statystyk, jak błędy standardowe oszacowania 
parametrów koncentrując się na porównaniu uzyskanych wyników z oficjalnymi
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datami cykli podawanymi przez NBER. Trzeba przyznać, że te porównania 
zdecydowanie bronią stosowania MSM (patrz np. Boldin [5]).

Oszacowania poszczególnych modeli zostały uzyskane za pomocą autorskiego 
programu napisanego w języku R27, wspieranego przez pakiet Jima Lindseya28. Za 
każdym razem estymowano model bez zerowych restrykcji dotyczących elementów 
macierzy przejścia, lecz jeśli wyniki wskazywały, że odpowiednie 
prawdopodobieństwa są zerowe, to estymowano model jeszcze raz ale już 
z odpowiednimi restrykcjami. Takie podejście pozwala zredukować liczbę parametrów 
modelu i poprawić własności estymatorów, ale nie wpływa na wartość funkcji 
wiarogodności.

4.4.1. Omówienie wyników dla WRK

W tablicy 3 zaprezentowano wyniki dla wybranych modeli przełącznikowych 
(oszacowanych zostało ich znacznie więcej), oraz liniowych modeli autoregresyjnych. 
Dla każdego modelu podano uzyskaną wartość modułu logarytmu funkcji 
wiarogodności29 oraz wartość bayesowskiego kryterium informacyjnego BIC. 
W każdym przypadku starannie dobrano długość próby, tak aby poszczególne wartości 
funkcji wiarogodności były porównywalne30.

27 http://www.r-project.org/
28 http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/rcode.html
29 Wartość funkcji wiarogodności oczywiście jako wartość prawdopodobieństwa musi należeć 
do przedziału [0,1]. Logarytm z takiej wartości należy do przedziału (-oo ,0]. Skoro logarytm 
jest funkcją monofoniczną, to im wyższa jego wartość, tym wyższa wartość logarytmowanej 
funkcji. W tabelach 7 i 8 pominięto minusy przy wartościach logarytmów, zatem im niższa 
wartość podana w tabeli tym większa funkcja wiarygodności, i tym lepszy model.
30 W przypadku modeli ze składnikami autoregresyjnymi, wyjściowy szereg musiał być 
odpowiednio dłuższy.

http://www.r-project.org/
http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/rcode.html
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Tabela 3. Wyniki estymacji modeli przełącznikowych dla Równoległego Wskaźnika 
Koniunktury.

Model wariancja Parametry AR Rozkład ln(L) BIC
MS(2)-AR(0) stała - N 245,74 501,48
MS(2)-AR(1) stała Stałe N 221,91 455,12
MS(2)-AR(2) stała Stałe N 219,61 453,21
MS(2)-AR(2)-P stała Zmienne N 213,68 445,36
MS(2)-AR(0)-V zmienna - N 245,61 503,23
MS(2)-AR(1)-VP zmienna Zmienne N 215,05 446,11
MS(2)-AR(2)-VP zmienna zmienne— N _ 2 1 2 g L _ __ 444,15
MS(3)-AR(0) stała - N 223,47 462,95
MS(3)-AR(1) stała stałe N 219,01 456,11
MS(3)-AR(2) stała stałe N 217,92 459,83
MS(3)-AR(1)-V zmienna stałe N 216 459,13
MS(3)-AR(2)-V zmienna stałe N 215,53 459,83
MS(3)-AR(1)-VP zmienna zmienne N 215,02 462,09
MS(3)-AR(2)-VP zmienna zmienne N 202,61 435,2
AR(1) - N 225,99 445,98
AR(2) - - N 222,6 437,2
Źródło: Opracowanie własne

Analiza tablicy 3 pozwala zauważyć, że uwzględnienie składnika autoregresyjnego 
istotnie poprawia funkcję wiarygodności. Po wtóre uwzględnienie wariancji 
zmiennych pomiędzy poszczególnymi stanami modeli przełącznikowych niewiele 
zmienia. Potwierdziło się to w wartościach oszacowanych parametrów — wariancje 
dla modeli typu „-V” nie różniły się znacząco.

Analizując pod względem statystycznym szeregi rocznych zmian logarytmów dla 
WRK i WWK zwróciliśmy uwagę na spore różnice między tymi szeregami. Na to, że 
dynamika a nawet typ nieliniowości WRK jest rzeczywiście odmienny niż 
w przypadku WWK, wskazuje także fakt, że modele typu MS(2) w tabeli 3 
charakteryzują się wynikami dorównującymi najlepszym modelom typu MS(3). 
Omówienie analogicznych wyników dla WWK zostanie zaprezentowane w następnej 
części pracy i będzie prowadzić do przeciwnych wniosków.

Model MS(3)-AR(2)-VP okazał się zdecydowanie najlepszy biorąc pod uwagę 
zarówno wartość funkcji wiarogodności, jak i wartość bayesowskiego kryterium 
informacyjnego BIC. O ile ten pierwszy fakt nie dziwi, o tyle niska wartość BIC jest



135

istotną przewagą, bowiem model ten ma największą liczbę parametrów wśród 
wszystkich analizowanych.

W tym przypadku estymowany był model postaci:

y r a s,( AAyt-\¥K,yt• « , .  (2 4 >

gdzie ut to biały szum o wariancji równej 1. Oszacowania parametrów i błędy 

standardowe tych oszacowań zawiera tabela 4.

Tabela 4: Wyniki dla modelu MS(3)-AR(2)-VP dla WRK.

sr l s(=2 sr 3
Stała -3,56 -0,12 0,94

(-189,53) (1,28) (0,15)
*1 -0,26 0,20 0,47

(1,21) (1,31) (0,09)
$2 0,97 -0,17 0,24

(0,83) (1,05) (0,12)
CT 0,02 0,14 1,4

(0,09) (0,13) (0,1)
Źródło: Opracowanie własne

Oszacowana macierz przejścia między stanami przybiera postać:
“0,24 0 0,76“

OJ 0,84 0,06
0,01 0,03 0,96

z błędami standardowymi oszacowań:
- (0,08) (0,05)

(0,23) - (0,02)

(0,08) (0,01) -
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Rysunek 7. Wygładzone prawdopodobieństwa przebywania w pierwszym (lewy), 
drugim (prawy) i trzecim stanie dla modelu MS(3)-AR(2)-VP dla WRK. 

Źródło: opracowanie własne.

W tablicy 4 zwracają uwagę przede wszystkim wysokie błędy standardowe 
oszacowań dla parametrów związanych z pierwszym stanem. Jednak nie powinno to 
dziwić. Stan ten wystąpił31 jedynie trzy razy, co znacznie osłabiło własności 
estymatorów (por. wykres 7). Średnie czasy przebywania w każdym z okresów 
wyniosły odpowiednio: ti= l,32 miesiąca, t2=6,25 miesiąca oraz t3=25 miesięcy.

31 Będziemy mówić, że stan wystąpił wtedy i tylko wtedy, gdy wygładzone 
prawdopodobieństwo przebywania w tym stanie w danym okresie, jest wyższe od 
analogicznych prawdopodobieństw dla pozostałych dwóch stanów.
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Rysunek 8. Przebieg WRK w okresie styczeń 1995 r. - wrzesień 2005 r. Zacienione 
obszary odpowiadają okresom obniżonej aktywności gospodarczej 
(stan 2), a trzy pionowe linie wskazują wystąpienia stanu 1.

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy stan odpowiada zatem obserwacjom nietypowym, tzn. okresom 
charakteryzującym się bardzo ostrym spadkiem wskaźnika. Pierwsza obserwacja 
nietypowa pojawiła się w grudniu 2001 roku. Ukonstytuowanie się rządu oraz nowa 
polityka, miały silny wpływ na dane z przemysłu, a przez to na wielkość wskaźnika 
^2001 •12=" ^ ) '  Drugim okresem, w którym mieliśmy do czynienia z silnym szokiem
był maj 2004 roku (por. wykres 8). Było to oczywiście związane z wejściem Polski do 
Unii Europejskiej. W tym przypadku zmienna obserwowana nie przyjęła bardzo 
niskich wartości (y2004'5=^‘̂ ^^ je^na^ kontrastowała ona zdecydowanie z bardzo



wysokimi wartościami zmiennej w sąsiednich okresach (por. wykres 9)32. Kwiecień 
2005 roku okazał się kolejnym okresem drastycznego spadku wskaźnika w 
porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. W tym wypadku ciężko wskazać 
konkretną przyczynę, a jest to raczej spowodowane ogólną niepewnością na rynku i 
sporą wahliwością wskaźnika w okolicach tego okresu.

Rysunek 9. Przebieg zmiennej Aj2 log(WRK) w okresie styczeń 1995 r. - wrzesień
2005 r. Zacienione obszary odpowiadają okresom obniżonej aktywności 
gospodarczej (stan 2), a trzy pionowe linie wskazują wystąpienia stanu 1. 

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie procedury przedstawionej wcześniej, możemy dokonać chronologii 
cyklu. W tabeli 5 celowo został pominięty okres pierwszy. On nigdy nie trwał dłużej 
niż jeden okres, zatem jego wystąpienie nie będzie przez nas brane pod uwagę jako 
punkt zwrotny.

'2 Dodać należy, że właśnie zaklasyfikowanie przez model tej obserwacji do stanu pierwszego, 
spowodowało tak istotnie dużą wartość błędu oszacowania dla | i j .
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Tabela 5. Chronologia cyklu koniunkturalnego uzyskana na podstawie modelu 
tS-MS(3)-AR(2)-VP dla WRK. (Źródło: opracowanie własne)

Stan 2 Stan 3
styczeń 1995 — grudzień 1998

styczeń 1999 — listopad 1999 styczeń 2000—lipiec 2001
sierpień 2001—listopad 2001 grudzień 2001 — wrzesień 2005

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie powyższego modelu można wysnuć wniosek, że w Polsce 
praktycznie nieprzerwanie mamy do czynienia ze stabilnym, zrównoważonym 
wzrostem. Stan trzeci będziemy bowiem interpretować jako stan normalnej aktywności 
gospodarki. Dwukrotnie pojawiły się dłuższe okresy, które model zidentyfikował, jako 
okresy obniżonej aktywności gospodarczej (wyraz wolny równy -0,12).

5.5,Omówienie wyników dla WWK

Choć nie będziemy szczegółowo opisywać wszystkich wymienionych w tablicy 6 
modeli, to nawet pobieżna analiza tych zbiorczych wyników daje nam sporo informacji 
o procesie generującym dane. Zauważmy przede wszystkim, że uwzględnienie 
czynnika autoregresyjnego w modelu znacznie poprawia wartość funkcji 
wiarogodności. Można to dostrzec na przykład analizując różnice w wynikach dla 
modeli MS(2)-AR(0) i MS(2)-AR(1), gdzie moduł logarytmu funkcji wiarogodności 
poprawił się z 281,04 aż do 194,91. Jak ogromna to różnica widać analizując różnice 
między modelami, które już uwzględniają czynnik autoregresyjny (rzędu kilku 
jednostek).

Drugim ważnym spostrzeżeniem jest, że uwzględnienie różnicy w wariancjach 
składnika losowego pomiędzy poszczególnymi stanami, poprawia model w stopniu 
większym niż uwzględnienie zmienności wszystkich parametrów regresji. Może to 
świadczyć o tym, że dobrym przybliżeniem przełącznikowego modelu dla WWK jest 
model ze stałymi parametrami autoregresji oraz zmienną wariancją.
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Tabela 6. Wyniki estymacji modeli przełącznikowych dla Wyprzedzakącego
Wskaźnika Koniunktury.

Oznaczenie Wariancja Parametry AR Rozkład ln(L ) BIC
MS(2)-AR(0) stała - N 281,04 572,09
MS(2)-AR(1) stała stałe N 194,91 401,83
MS(2)-AR(2) stała stałe N 19439 403,8
MS(2)-AR(1)-P stała zmienne N 194,87 403,75
MS(2)-AR(2)-P stała zmienne N 194,69 407,38
MS(2)-AR(0)-V zmienna - N 280,76 573,52
MS(2)-AR(1)-VP zmienna zmienne N 194,66 405,32
MS(2)-AR(2)-VP zmienna zmienne N 194,51 “ 409,02
MS(3)-AR(0) stała - N 254,93 525,87
MS(3)-AR(1) stała stałe N 192,48 400,96
MS(3)-AR(2) stała stałe N 192,46 402,93
MS(3)-AR(1)-P stała zmienne N 191,87 403,74
MS(3)-AR(2)-P stała zmienne N 191,63 409,27
MS(3)-AR(0)-V zmienna - N 254,92 529,84
MS(3)-AR(1)-V zmienna stałe N 189,41 398,82
MS(3)-AR(2)-V zmienna stałe N 189,4 400,8
MS(3)-AR(1)-VP zmienna zmienne N 188,5 401,01
MS(3)-AR(2)-VP zmienna zmienne N 187,95 405,89
AR(1) - - N 201,62 409,24
AR(2) - - N 199,18 406,36
Źródło: Opracowanie własne

Połączone kryteria funkcji wiarogodności oraz BIC wyróżniają kilka modeli. My 
skoncentrujemy się, tak samo jak w przypadku WRK, na modelu MS(3)-AR(2)-VP. 
Co interesujące, ma on nieznacznie lepszą wartość BIC w porównaniu z czystymi (bez 
przełączania) modelami autoregresji, które mają przecież handicap w postaci małej 
liczby parametrów. Jak w poprzednim przypadku, oszacowany model przyjmuje 
postać:

y r a ., K .ytA + K s.y t-i'7*, (25)

gdzie oszacowania parametrów i błędy standardowe tych oszacowań zawiera tablica 7.
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Tabela 7. Wyniki dla modelu MS(3)-AR(2)-VP dla WWK.

st ^ st=3
Stała -0,61 0,79 3,03

(0,19) (0,30) (1,00)
*1 0,78 0,07 0,86

(0,1) (0,1) (0,15)
^2 -0,05 0,72 -0,11

(0,12) (0,24) (0,2)
a 1,31 0,49_ 0,64

(0,33) (0,17) (0,18)
Źródło: Opracowanie własne

Oszacowana macierz przejścia między stanami przybiera postać:
"0,93 0,07 0 '
0,01 0,94 0,05
0,2 0 0,8

z błędami standardowymi oszacowań:
-  (0,04) -

(0,05) -  (0,05) .
(0 , 1 5 ) -

Stan pierwszy charakteryzuje się ujemną stałą i opisuje on fazę obniżonej 
aktywności gospodarczej. Stan drugi charakteryzuje się podwyższoną aktywnością 
gospodarczą. Stan trzeci w tym modelu odpowiada okresom o bardzo dynamicznym 
wzroście WWK. Średnie okresy przebywania w poszczególnych okresach wynoszą 
odpowiednio: Tj=14,29 miesięcy, 12=16,67 miesięcy oraz t3=5 miesięcy. Zauważmy

ponadto, że p  13= p  32=0, co oznacza, że faza bardzo dynamicznego wzrostu WWK

zawsze bezpośrednio poprzedza stan obniżonej aktywności gospodarczej, a ten z kolei 
zawsze bezpośrednio poprzedza stan zrównoważonego wzrostu.
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Rysunek 10. Wygładzone prawdopodobieństwa przebywania w pierwszym (lewy), 
drugim (prawy) i trzecim stanie dla modelu MS(3)-AR(2)-VP dla 
WWK.

Źródło: opracowanie własne

Wykresy wygładzonych prawdopodobieństw przebywania w poszczególnych 
stanach przedstawione są na łączonym wykresie 10. Ostatecznie na podstawie 
wygładzonych prawdopodobieństw uzyskano chronologię cyklu koniunkturalnego 
biorąc za prawdziwą fazę tę, która w danym momencie była najbardziej 
prawdopodobna (patrz tablica 8).

Tabela 8. Chronologia cyklu koniunkturalnego uzyskana na podstawie modelu tS- 
_________ MS(3)-AR(2)-VP dla WWK___________________________________

Stan 1 Stan 2 Stan 3

styczeń 1995r.-m aj 1995r. czerwiec 1995r. -  wrzesień 1997r. październik 1997 r.

listopad 1997r. -  luty 1999r. marzec 1999r. -  sierpień 1999r. wrzesień 1999r. -  marzec 2000r.

kwiecień 2000r.- grudzień 200 lr. styczeń 2002r. -  wrzesień 2003 r. październik 2003r. -  kwiecień 2004r.

maj 2004r. -  kwiecień 2005r. maj 2005r. -  wrzesień 2005r.

Źródło: Opracowanie własne



Nie jesteśmy w stanie dostrzec regularności w wyprzedzeniu faz dla modelu WWK 
w porównaniu z modelem dla WRK. Spowodowane jest to tym, że w modelu dla 
WWK mieliśmy do czynienia z trzema względnie trwałymi fazami, a w modelu dla 
WRK były to dwie trwały fazy oraz jedna nietrwała, która wychwytywała obserwacje 
nietypowe.

6. Podsumowanie

W powyższym tekście staraliśmy się przedstawić teoretyczne podstawy 
najpopularniejszych metod nieliniowego modelowania ekonometrycznego, a także 
zagadnienia związane z nimi w kontekście modelowania ekonometrycznego. 
Zaprezentowane metody zostały użyte do analizy wskaźników koniunktury 
publikowanych przez BIEC LCC.

Analiza pierwiastków wielomianów charakterystycznych związanych w liniowymi 
modelami dla obu wskaźników, wskazuje, że modele liniowe nie są w stanie opisywać 
wahań, które obserwujemy na wykresach. Motywuje to wykorzystanie metod 
nieliniowych.

Szczególnie wykorzystanie przełącznikowych modeli Markowa prowadzi do 
ciekawych wyników, wśród których najciekawsza wydaje się możliwość dokonania 
podziału całej próby na poszczególne fazy, które interpretujemy jako stany różnej 
aktywności gospodarczej.

Rzeczywiście model zaprezentowany w przypadku równoległego wskaźnika 
koniunktury bezbłędnie wychwycił okresy o nietypowo niskich stopach wzrostu 
wskaźnika (wśród nich znalazł się również szok związany z efektem unijnym) 
i dokonał podziału próby na okresy stabilnego wzrostu oraz lekkiego spadku WRK.

Dalsze badania powinny dotyczyć analizy możliwości prognostycznych 
przedstawionych modeli. Wymaga to bardziej formalnego podejścia do procesu 
specyfikacji modelu. Stanie się to jednak możliwe z czasem, gdy będziemy 
dysponować dłuższymi szeregami. Ciekawe jest również pytanie, czy istnieje sposób, 
by przełącznikowe modele Markowa dla WWK i WRK generowały podobne stany (np. 
w sensie średniej długości trwania fazy) tak by możliwa była analiza wyprzedzenia. 
Mogłoby to dodatkowo wspomóc metody prognozowania aktywności gospodarczej 
w Polsce.
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