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ZASTOSOWANIA ANALIZY HARMONICZNEJ I SPEKTRALNEJ 
ORAZ ANALIZY PRZESKALOWANEGO ZAKRESU 

W BADANIU REALNYCH CYKLI KONIUNKTURALNYCH*

1. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego i metody jej empirycznej
weryfikacji

Teoria realnego cyklu koniunkturalnego utrzymuje, że przyczyną wahań 
koniunkturalnych są zmiany potencjału gospodarczego* 1. Teoria ta jest 
najnowszą odmianą klasycznego poglądu na funkcjonowanie mechanizmu 
wahań gospodarczych. Zakłada ona występowanie długookresowych wahań w 
dynamice postępu technicznego. Jednostki gospodarcze reagują na te 
fluktuacje poprzez racjonalizowanie swojej strategii w sferze podaży pracy 
oraz konsumpcji. Cykle koniunkturalne - zgodnie z tą teorią - są odpowiedzią 
gospodarki na zmiany zachodzące w technice produkcji [N.G. Mankiw, 1989, 
s. 79].

Teoria ta, tłumacząc cykle koniunkturalne, uwypukla podażowe, a nie 
popytowe determinanty dynamiki produkcji. Wynika to m. in. z przyjęcia 
walrasowskiego paradygmatu oczyszczających się rynków. Mimo że 
dopuszczenie cen ujemnych jest z ekonomicznego punktu widzenia mało 
sensowne, a fenomen nadmiaru czynników produkcji jest mało prawdopo
dobny, równowaga ogólna systemu walrasowskiego może być w określonych 
warunkach spełniona. Tymi warunkami są mianowicie stałe lub malejące 
efekty skali, brak efektów zewnętrznych oraz mniejsza lub większa sub- 
stytucyjność wzajemna wszystkich dóbr [M. Blaug, 1994, s. 581].

J.B. Long i Ch. Plosser listę założeń modeli realnego cyklu koniunk
turalnego rozszerzają o dalsze elementy: powszechnie dostępną i darmową 
informację (informacja ma zatem cechy dobra wolnego), racjonalne ocze
kiwania, niezmienność gustów i preferencji, okresowość zmian technologii 
produkcji, malejącą produkcyjność krańcową czynników produkcji, brak 
handlu zagranicznego, niezależność różnych zakłóceń, brak pieniądza, brak 
interwencji państwa, brak kosztów dostosowania i brak dóbr trwałego użytku

* Nieznacznie poprawiony tekst artykułu opublikowanego w „Ekonomiście”, 1998, nr 5-6.
1 Finn Kydland z Camegie-Mellon University, N. Gregory Mankiw z Harvard University, 
Edward Prescott z University of Minnesota, John Long i Charles Plosser z University of 
Rochester.
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[J.B. Long, Ch.I. Plosser, 1983; Ch.I. Plosser, 1989].
Na początku okresu każdy podmiot gospodarujący określa rozmiary i 

strukturę: koszyka dóbr konsumpcyjnych, czasu wolnego oraz czynników 
produkcji, które zostaną w całości wykorzystane lub skonsumowane w danym 
okresie. Suma konsumpcji i nakładów inwestycyjnych nie może przekroczyć 
wielkości produkcji, zaś czas pracy i wypoczynku nie powinien przekroczyć 
danego ich zasobu. Wielkości konsumpcji, czasu pracy, czasu wolnego, 
inwestycji, kapitału są nieujemne. Na procesy produkcyjne nakładają się 
egzogeniczne szoki podażowe o charakterze losowym. Brak dóbr trwałych 
oznacza, że gospodarka każdorazowo dysponuje dobrami wytworzonymi w 
okresie bezpośrednio poprzedzającym okres dany. Pozytywne lub negatywne 
szoki podażowe wymuszają na podmiotach gospodarujących korygowanie 
bieżących i przyszłych planów, a w konsekwencji zmiany wydajności pracy i 
preferencji konsumentów.

Kluczowe znaczenie dynamiki potencjalnego produktu krajowego brutto w 
teorii realnego cyklu koniunkturalnego ma na celu przesunięcie przyczyny 
sprawczej wahań koniunkturalnych ze strony popytowej na stronę podażową. 
Podstawowym źródłem wahań koniunkturalnych jest dla przedstawicieli 
omawianej szkoły reakcja popytu na zmiany zachodzące w obrębie czynników 
produkcji pod wpływem zmian techniki produkcji (przy danym zasobie 
kapitału i danej elastyczności cenowej czynników produkcji). Szkoła realnego 
cyklu koniunkturalnego podkreśla różnice występujące w dynamice realnych 
cen czynników w długim i w krótkim okresie. W krótkim okresie np. zmiany 
wydajności czynnika wynikają ze zmian jego ceny realnej; w długim okresie - 
przeciwnie, to zmiany wydajności czynnika warunkują zmiany jego ceny 
realnej. W interpretacji mikroekonomicznej krzywą popytu czynnika produkcji 
reprezentuje malejący (nieujemny) fragment krzywej wartości produktu 
krańcowego czynnika, znajdujący się poniżej krzywej wartości produktu 
przeciętnego (lub wartości utargu z produktu krańcowego w warunkach 
zmienności wszystkich czynników). W rezultacie zmiany popytu są związane 
z mocy definicji ze zmianami wydajności czynników produkcji, z czego 
wynika, że krzywa popytu przesuwa się tylko wówczas, gdy przesunięciu 
ulega funkcja produkcji. Opisane zależności, głównie o charakterze 
sezonowym, można zaobserwować w nieuprzemysłowionych gospodarkach 
opartych na wolnej konkurencji.

Ważne miejsce w teorii realnego cyklu koniunktury odgrywa wybór metody 
mierzenia dynamiki produkcji. Zwolennicy danej teorii odwołują się do 
formuły R.M. Solowa [1957]. Z formuły tej wynika, że stopa wzrostu 
produkcji jest liczona jako suma zmian technologicznych oraz ważonych stóp 
wzrostu nakładów czynników produkcji. Postęp techniczny zmienia wydajność
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czynników produkcji w sposób neutralny. Głównym pytaniem jest, czy szoki 
podażowe (przesunięcia funkcji produkcji) uruchamiają wahania cykliczne.

Modele realnych cykli koniunkturalnych przynoszą pozytywną odpowiedź 
na to pytanie [R.J. Barro, 1997, s. 271-272]:

a) realna stopa procentowa może być zmienną słabo procykliczną;
b) inwestycje są zmienną procykliczną;
c) konsumpcja jest zmienną procykliczną, ale nie przyczynia się ona do 

ogólnych zmian w dynamice PKB;
d) nakłady pracy są zmienną procykliczną;
e) stawka płacy realnej jest zmienną procykliczną.
Czy modele realnych cykli koniunkturalnych lepiej objaśniają 

rzeczywistość aniżeli modele popytowe? Na tak postawione pytanie trudno jest 
dać jednoznaczną odpowiedź, bowiem autorzy teorii realnego cyklu 
koniunkturalnego unikają porównań stopnia dopasowania swoich modeli z 
modelami popytowymi [T. Mayer, 1996, s. 160]. Zamiast tego posługują się 
metodą kalibracji, która polega na tym, że oszacowane współczynniki modelu 
niezbędne do generowania realnych cykli koniunkturalnych są zestawiane z 
niezależnymi ich oszacowaniami dla danych nominalnych [R. King, 
Ch. Plosser, 1984]. Wstępna kalibracja modelu ma na celu uruchomienie 
procesu generowania wyników, których wiarygodność zależy od mocy 
przyjętych wobec modelu dynamicznego założeń. Im silniejsze są te założenia, 
tym bardziej wiarygodne są uzyskane z modelu wyniki [J. Jakubczyc, 1996, 
s. 150]. Niezależnie od oceny dopuszczalności stosowania procedury kalibracji 
sporne wydaje się, czy oparte na niej testy potwierdzają teorię realnych cykli 
koniunktury [T. Mayer, 1996, s. 160].

Weryfikacje modeli cykli realnych odwołują się ponadto do testów 
pierwiastka jednostkowego (unit root tests). Idea tych testów polega na 
przeprowadzeniu rozróżnienia między modelami trendostacjonamymi (TS - 
trend stationary) a modelami przyrostostacjonamymi (DF - difference 
stationary). Modele trendostacjoname za źródło niestacjonamości badanego 
procesu uznają to, że proces składa się z deterministycznego trendu (cti + 012O 
i stacjonarnej zmiennej losowej e, wyrażającej odchylenia od niego:

y t = ot] + a 2t + e/. 0 )

Modele przyrostostacjoname natomiast przyczynę niestacjonamości widzą 
w procesie losowym o postaci:

yt = Pi + fayt-\ + (2)

Modele TS i DS są szczególnymi formami modelu ogólniejszego:
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(3)

Jeżeli odejmiemy obustronniey,.\, otrzymamy równanie:

y t - y t.\ = Ay, = po + Pif + (aj + a 2 -1  )yt-\ - <*2(yt-\ - yt-2) + £r- (4)

Równanie w tej postaci nadaje się do testowania hipotezy, że p = oci + ct2 = 
= 1. Jeżeli p = 1, równanie opisuje proces trendostacjonamy, jeżeli natomiast 
|p| < 1, wówczas mamy do czynienia z procesem przyrostostacjonamym. 
Hipoteza zerowa jest zatem równoznaczna hipotezie o istnieniu pierwiastka 
jednostkowego ostatniego równania. Hipoteza alternatywna głosi, że wartości 
bezwzględne pierwiastków równania są mniejsze niż 1 [A. Welfe, 1995, 
s. 287-288; P.C.B. Phillips, 1987, s. 535-547; P. Perron, 1989, s. 1361-1401].

Określenie typu stacjonamości procesu jest ważne przy doborze metody 
eliminacji elementów niestacjonarnych. W przypadku procesu trendo- 
stacjonamego eliminacja niestacjonamości polegałaby na wprowadzeniu 
trendu, natomiast w przypadku procesu przyrostostacjonamego nie- 
stacjonamość może być usuwana przez różnicowanie. Jeżeli natomiast proces 
trendostacjonamy opisywany będzie modelem różnicowym lub proces 
przyrostostacjonamy - modelem trendu, wówczas otrzymamy regresje pozorne 
(choć statystycznie istotne).

Ani metoda kalibracji, ani też testy pierwiastka jednostkowego nie 
zmniejszają trudności wyjaśnienia przyczyn procyklicznego mchu płac 
realnych, dużej wrażliwości podmiotów na zmiany czynników określających 
podaż pracy, czy procyklicznego mchu inwestycji. W rezultacie metody 
weryfikacji ilościowej występujących w gospodarce koincydencji nie 
przesądzają o istnieniu i ukierunkowaniu zależności przyczynowo-skutkowych 
[M. Lubiński, 1997].

Szeroka krytyka teorii realnego cyklu koniunktury [R.A. Hart, J.R. Malley, 
1996; N.G. Mankiw, 1989; L. Summers, 1986] nie zmienia faktu, że 
prowadzone w ramach teorii realnego cyklu koniunkturalnego badania 
empiryczne potwierdziły m. in. procykliczność dynamiki konsumpcji i 
inwestycji, antycykliczność zmian cen, antycykliczność mchu eksportu netto, 
silniejsze wahania inwestycji i słabsze wahania konsumpcji w porównaniu z 
produkcją, autonomiczność cyklicznych zmian wydatków państwowych i 
agregatów pieniężnych. Mimo że fakty te są dobrze znane i wyjaśnione w 
ramach innych teorii cyklu koniunkturalnego, ich interpretacja w teorii 
realnego cyklu jest mocniej osadzona w teorii mikroekonomicznej.

Niezależnie od tego, jak oceniamy merytoryczną zawartość teorii realnego 
cyklu koniunkturalnego, rozwinięte w jej ramach narzędzia empirycznej 
analizy wahań koniunktury mogą być wykorzystane również w badaniu

yt =  Po +  Pi* +  o ti^ - i +  « 2^-2 + £/•
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fluktuacji występujących w transformujących się gospodarkach post- 
socjalistycznych. W dalszych częściach artykułu pokazane zostały przykłady 
zastosowania niektórych narzędzi w analizie wybranych wskaźników 
koniunktury dla gospodarki polskiej. Część 2 przedstawia wyniki analizy 
harmonicznej wskaźników klimatu koniunktury w przemyśle przetwórczym, 
opartych na badaniach ankietowych prowadzonych przez GUS w okresie od 
1992 r. do 1997 r. Część 3 zawiera omówienie wyników analizy spektralnej 
wskaźników produkcji przemysłowej, zatrudnienia i handlu zagranicznego w 
okresie od 1957 r. do 1997 r. Część 4 pokazuje wyniki analizy spektralnej i 
analizy przeskalowanego zakresu wybranych wskaźników giełdowych w 
okresie od 1991 r. do 1997 r.

2. Analiza harmoniczna klimatu koniunktury w przemyśle przetwórczym

Testowaniu hipotezy cyklu realnego poddane zostały miesięczne dane 
wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury przemysłu przetwórczego Polski 
(WSK\), ogólnego klimatu koniunktury przedsiębiorstw sektora publicznego 
(WSK2), sektora prywatnego (WSK3), małych (WSK4) oraz średnich 
przedsiębiorstw (WSK5). Wskaźniki te, oparte na badaniach ankietowych 
prowadzonych przez GUS, wyrażają opinie przedsiębiorstw na temat stanu 
koniunktury w przemyśle przetwórczym. Dane, publikowane w „Biuletynie 
Koniunktury GUS”, obejmują okres od czerwca 1992 r. do czerwca 1997 r. 
(ogółem 61 obserwacji w każdym szeregu).

Modele zastosowane do testowania hipotezy pierwiastka jednostkowego 
miały postać równań zapisanych wyżej jako (3) i (4).

Odpowiednie statystyki zaczerpnięto z tabel rozkładu pt i xT [W.A. Fuller, 
1976, s. 371 i 373]. Wnioskowanie o nieodrzuceniu (proces trendostacjonamy) 
lub odrzuceniu (proces przyrostostacjonamy) hipotezy o istnieniu pierwiastka 
jednostkowego modelu Ayt odbywało się na różnych poziomach 
prawdopodobieństwa popełnienia błędu. Hipotezą zerową było to, że 
pierwiastek szacowanego modelu jest zerowy (aj + <*2 - 1 = 0 ) .  Hipoteza 
alternatywna głosi, że oba pierwiastki w wyrażeniu bezwzględnym są mniejsze 
od zera. Uzyskane wyniki zawiera tablica 1. Wyrażenia w nawiasach to błędy 
standardowe szacunku poszczególnych parametrów oraz prawdopodobieństwa 
popełnienia błędu przy odrzuceniu hipotezy zerowej.

Jedynie dwa pierwsze szeregi (klimat koniunktury przemysłu 
przetwórczego oraz klimat koniunktury dla grupy przedsiębiorstw 
publicznych) można z 0,1% prawdopodobieństwem popełnienia błędu 
zakwalifikować jako procesy trendostacjoname, albowiem odrzucamy 
hipotezę zerową (o istnieniu pierwiastka jednostkowego), równoznaczną tezie,
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że proces jest trendostacjonamy. Pozostałe szeregi zakwalifikowaliśmy jako 
przyrostostacjoname z uwagi na niemożność odrzucenia hipotezy zerowej 
przez drugi test. Zgodnie ze statystyką pT odrzucenie hipotezy zerowej wiąże 
się z prawdopodobieństwem popełnienia błędu rzędu 0,9%, natomiast 
statystyka xt pozwala odrzucić daną hipotezę z prawdopodobieństwem 
popełnienia pomyłki rzędu 0,01%. Dlatego odrzucamy hipotezę o 
trendostacjonamym charakterze pozostałych szeregów i kwalifikujemy je jako 
przyrostostacj oname.

Tablica 1
Wyniki testu pierwiastka jednostkowego dla wskaźników klimatu koniunktury

y< Po P> Cti +  ct2 -  1 a 2 P t *T TS DS

WSK\ -3,6772
(1,0646)

0,0672
(0,0223)

-0,1683
(0,0608)

-0,0380
(0,0606)

-8,9162
(0,90)

-2,7692
(0,90)

+ -

WSK2 -3,6417
(1,4946)

0,0469
(0,0301)

-0,1677
(0,0650)

-0,1835
(0,0660)

-7,7921
(0,90)

-2,5805
(0,90)

+ -

WSK3 -2,0167
(0,5196)

0,0629
(0,0137)

-0,1581
(0,0495)

0,0098
(0,0501)

-8,7811
(0,90)

-3,1957
(0,01)

- +

WSK4 -2,8979
(0,6992)

0,0626
(0,0170)

-0,2875
(0,0567)

-0,0698
(0,0571)

-14,7807
(0,90)

-5,0710
(0,01)

- +

WSK5 -9,3112
(0,8801)

0,1513
(0,0141)

-0,2599
(0,0248)

-0,4011
(0,0249)

-10,2008
(0,90)

-10,4978
(0,01)

“ +

Po określeniu typu stacjonamości szeregu2 dane poddane zostały analizie 
harmonicznej. Analiza ta co prawda nie wymaga założenia stacjonamości 
procesów oraz nie narzuca z góry okresowości (częstości) wahań regularnych. 
Interesujące jest jednak porównanie struktur harmonicznych szeregów przed i 
po usunięciu niestacjonamości. Badane szeregi aproksymowano według 
równania wyrażającego sumę trendu (liniowego, kwadratowego lub 
hiperbolicznego - w zależności od minimalnej wielkości zmienności 
resztowej) oraz składowych harmonicznych, o postaci:

y t = T + l L Ai sin(®, +  <i>,). (5)
i

gdzie I , A „ co„ <j>/ to odpowiednio funkcja trendu, amplituda, częstotliwość i 
przesunięcie fazowe /-tej, statystycznie istotnej harmoniki. O istotności 
harmoniki decydują statystyki F  Snedecora oraz t Studenta (na poziomie 
ufności 0,05). Częstości co, = 2izt/pj, gdzie p t to okresy wahań regularnych, nie

2 Wykorzystano w tym celu rozkłady statystyczne W.A. Fullera [W.A. Fuller 1976, s. 371 i 
373; D.A. Dickey, W.A. Fuller 1981, s. 1057-1072.
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są określone a priori. Uzyskane wyniki zawiera poniższe zestawienie równań i 
wykresów.

Przemysł przetwórczy
a) proces trendostacjonamy przed usunięciem niestacjonamości
przyrostów:

y, = 34,73 + 1,29/ - 0,0H f2 + 2,1 lsin(2/t//30 + 4,5) + 2,45sin(27t//27 + 4,71) + 
2,12sin(27t//27 + 3,55) + 2,73sin(2/r//26 + 6,16) + 2,12sin(2it//18,67 + 3,93)
b) po usunięciu niestacjonamości:

y, = 4,99 + 0,21/ - 0.0024/2 + 1,023sin(27t//38 + 6,15)

Przedsiębiorstwa sektora publicznego
a) proces trendostacjonamy przed usunięciem niestacjonamości
przyrostów:

y, = -40,94 + 1,59/ - 0,019/2 + 2,31sin(27t//31,3 + 4,71) + l,91sin(2it//30,7 + 
4,75) + 2,10sin(2n//29,5 + 4,67) + 2,04sin(27i//28,5 + 5,10) +
2,46sin(2/t//27 + 3,61) + l,95sin(2n//22 + 6,66) + 2,02sin(2n//21,6 + 6,60) 
+ l,88sin(2n//18,4 + 4,95) + l,90sin(27t//17,3 + 3,81) + 2,74sin(27t//16,3 + 
2,01) + l,89sin(2rc//16,3 + 9,51)
b) po usunięciu niestacjonamości:

y, = -6,91 + 0,35/ - 0,005/* + 0,98sin(27t//37,3 + 6,03)

Przedsiębiorstwa sektora prywatnego
a) proces przyrostostacjonarny przed usunięciem niestacjonamości trendu: 

y, = -18,60 + 0,69/ - 0,005/* + l,15sin(27i//26,7 + 2,87) + 0,99sin(27tz/26,5 +
4,59) + l,07sin(2/t//26 + 7,79) + l,13sin(2it//24,5 + 7,85) +
l,20sin(27t//16,7 + 9,05) + l,03sin(27t//16 + 3,96)
b) po usunięciu niestacjonamości:

y, = -16,67 + 0,69/ - 0,00ć/2 + l,31sin(2it//25,3 + 2,85) + 1,29sin(2n//24 + 
8,05) + l,33sin(2it//18,3 + 4,14) + l,28sin(2ji//18 + 2,03) + l,47sin(2jt//18 
+ 5,64)

Przedsiębiorstwa małe
a) proces przyrostostacjonarny przed usunięciem niestacjonamości trendu: 

y, = -16,35 + 0,62/ - 0,00ó/2 + 0,89sin(27t//37,3 + 5,81) + 0,95sin(2/t//35,3 + 
8,51) + 0,95 sin(27ir/34,7 + 8,49) + 0,89sin(27r//28 + 5,16) + l,12sin(27tf/28 
+ 4,77) + 0,87sin(27tf/24 + 0,46) + l,01sin(27tf/22,5 + 0,4) + 
0,95sin(27i//20,8 - 0,45) + 0,75sin(27i//14,75 + 0,24)



b) po usunięciu niestacjonamości:
y t = 13,67 + 0,60/ - 0,006? + 0,86sin(27i//38 + 5,98) + 0,98sin(27i//35,3 + 8,62) 

+ 0,99sin(27r//34 + 8,59) + 0,93sin(27r//27,5 + 5,23) + 0,97sin(27t//24,5 + 
1,25) + 0,96sin(27t//20,4 - 0,22)

Przedsiębiorstwa średnie
a) proces przyrostostacjonarny przed usunięciem niestacjonamości trendu: 

y, = 32,77 + 0,22/ + 0.005/2 + 2,44sin(2/i//38 + 8,96) + l,92sin(2jt//23,6 +
5,99)
b) po usunięciu niestacjonamości:

y t = 23,30 + 0,062/ + 0,005/* + 2,61sin(27t//38 + 9,07) + l,68sin(27i//36,7 + 
5,97) + l,13sin(27i//26 + 2,70) + l,17sin(27i//25,3 + 3,76)

(a)
Przemysł przetwórczy

(b)

Przedsiębiorstwa publiczne

(a) (b)
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Przedsiębiorstwa prywatne
(a) (b)

M aie przedsiębiorstwa

(a) (b)

Średnie przedsiębiorstwa

wartości teoretyczne 

+— wartości empiryczne

Rys. 1. Wahania harmoniczne klimatu koniunktury w przemyśle przetwórczym 
w Polsce w latach 1992-97
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Analiza harmoniczna odsłania skomplikowaną strukturę wahań ąuasi- 
periodycznych wskaźników klimatu koniunkturalnego. Usunięcie składnika 
wnoszącego niestacjonamość z reguły powoduje uproszczenie struktury 
cyklicznej wahań, uwydatnia przy tym wahania o względnie dłuższym okresie 
(36 - 38 miesięcy).

3. Analiza spektralna wskaźników produkcji przemysłowej, zatrudnienia
i handlu zagranicznego

Surowsze wymogi co do stacjonamości szeregów stawia analiza spektralna, 
przedstawiająca wahania procesów gospodarczych w ujęciu częstościowym. 
Hipoteza testu realnego przetestowana została na danych produkcji 
miesięcznej cementu (PC), energii elektrycznej (PEE), wydobycia węgla 
kamiennego (WEG), stali surowej (PSS), produkcji przemysłowej ogółem 
(PPO), wolumenu eksportu (WE) i importu (WI), zatrudnienia w przemyśle 
(ZATR) Polski w latach 1957(58) - 1997. Szeregi indeksów obejmują ogółem 
504 (lub 475) danych liczonych jako stosunek realnych wielkości fizycznych 
lub zagregowanych danych z analogicznych miesięcy danego roku do 
bazowego roku 1956; dane wyjściowe zaczerpnięte zostały ze statystyk 
oficjalnych publikowanych w „Biuletynie Statystycznym GUS”. Po spraw
dzeniu typu stacjonamości szeregu i usunięciu składnika wnoszącego nie
stacjonamość (procedura wstępnego wybielania danych - prewhitening) dane 
poddane zostały częstościowej filtracji metodą analizy spektralnej z wyko
rzystaniem okna Tukey’a.

Z danych o charakterze przyrostostacjonamym usuwano składową tren- 
dową, zaś z danych trendostacjonamych - składową różnicową. W rezultacie 
uzyskano spektrum częstości wahań szeregów3.

Liczba testowanych danych PC, PEE, WEG, PSS i ZATR n = 504 (po 
wybieleniu n = 502), liczba danych dla PPO, WE i WI n = 475 (po wybieleniu 
n = 473), ilość estymowanych parametrów p  — 4. Statystyka pT obliczana jest 
jako pT = (n - p)(cti + a 2 - 1)0 + 0C2)"1- Zgodnie z wynikami badań 
W.A. Fullera ma ona rozkład zbliżony do n(pT - 1). Statystyka xT natomiast 
obliczana jest jako iloraz współczynnika regresji przy zmiennej egzogenicznej 
y t.i i jego błędu standardowego xT = 0x202'*.

Po usunięciu składowych niestacjonarnych (składowej trendu w przypadku 
procesów przyrostostacjonamych i składowej różnicowej w przypadku 
procesów trendostacjonamy ch) dane poddane zostały procedurze filtracji

3 Do obliczeń użyto programu autorskiego Spektrgraf, napisanego w języku GFA Basic 3.0 dla 
komputera Atari Mega 4.
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spektralnej. Funkcja gęstości spektralnej liczona była w m = 121 punktach, co 
stanowi około 25% długości szeregów. Dla zdecydowanej większości 
szeregów (poza wydobyciem węgla kamiennego i dynamiką zatrudnienia w 
przemyśle) testy statystyczne Dickeya-Fullera okazały się zbyt słabe, aby na 
ich podstawie można było zdecydowanie określić typ stacjonamości szeregu. 
Wynika to, jak się wydaje, ze względnie dużych wartości indeksów oraz 
długości szeregów. Wybierając typ stacjonamości kierowaliśmy się 
prawdopodobieństwem popełnienia błędu odrzucenia hipotezy istnienia 
pierwiastka jednostkowego. W sytuacji gdy prawdopodobieństwa sumowały 
się do jedności, za decydujący przyjmowaliśmy test drugi, liczony jako iloraz 
współczynnika regresji przy yt.\ i jego błędu standardowego.

Tablica 2
Wyniki testu pierwiastka jednostkowego dla danych realnych

y< Po P. a ]  + a 2 - 1 a  2 P t Tt TS D S

PC 49,8448
(111,9813)

0,1007
(0,3384)

-0,2324
(0,5658)

-0,2329
(0,5660)

-152,2512
(0,01)

-0,4108
(0,99)

- +

PEE 42,5319
(169,0998)

0,2930
(0,7297)

-0,3059
(0,8096)

-0,3484
(0,8104)

-233,7917
(0,01)

-0,3779
(0,99)

- +

WEG 28,6685
(7,6437)

0,0417
(0,0171)

-0,2386
(0,0648)

0,3538
(0,0649)

-87,7615
(0,01)

-3,6845
(0,025)

+ -

PSS 58,5404
(85,8164)

0,0601
(0,2051)

-0,3153
(0,3012)

0,5650
(0,3012)

-100,3476
(0,01)

-1,0469
(0,95)

- +

PPO 28,6420
(16,4659)

0,2579
(0,1092)

-0,2372
(0,1172)

0,2314
(0,1174)

-88,9847
(0,01)

-2,0244
(0,90)

- +

WE 46,6179
(16282,6502)

1,8458
(67,7403)

-1,5675
(16,7194)

-0,3031
(16,7346)

-1039,1655
(0,01)

-0,0938
(0,99)

- +

WI 75,6061
(8958,4749)

1,8601
(39,1437)

-1,9595
(14,1813)

-0,4957
(14,1828)

-1795,1415
(0,01)

-0,1382
(0,99)

- +

ZATR 1,9872
(0,0739)

-0,0015
(0,0001)

-0,0111
(0,0035)

-0,1750
(0,0035)

-6,7210
(0,90)

-3,2100
(0,01)

+ “

PC PEE
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wartości empiryczne

- + -  wartości teoretyczne (z usuniętą niestacjonamością)

Rys. 2. Spektrum Tukeya indeksów produkcji przemysłowej, handlu zagranicznego 
i zatrudnienia w Polsce w latach 1957(58)—97
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Załączone wykresy zawierają wyniki dla przedziału od 2. do 42. punktu 
obliczeń. Pominięte więc zostały wysokie częstotliwości (wahania okresowe 
poniżej 6 miesięcy) oraz punkt zerowej częstotliwości o nieskończenie długim 
okresie wahań. Na wykresach mamy dwie funkcje gęstości spektralnej: 
szeregu danych surowych oraz danych uzyskanych po usunięciu nie
stacjonamości trendu lub (w przypadku wydobycia węgla i zatrudnienia) 
niestacjonamości przyrostów.

W odniesieniu do wszystkich szeregów zauważamy zbliżony rozkład 
widma przed i po usunięciu składnika wnoszącego niestacjonamość. Jedynie 
widmo dynamiki produkcji energii elektrycznej uległo zmianie w paśmie 
wahań o częstotliwości 14-12 oraz 9-7 miesięcy. Usunięcie niestacjonamości 
nie czyni bardziej przejrzystym obrazu struktury harmonicznej szeregów 
dynamiki produkcji, zatrudnienia i handlu zagranicznego. Przebiegi funkcji 
gęstości spektralnej dla szeregów dynamiki produkcji przemysłowej, węgla, 
stali i zatrudniania są zbliżone do procesów, w których dominuje tzw. 
„kolorowy szum”. Zbliżone przebiegi mają widma dynamiki produkcji 
cementu i energii elektrycznej, co może znaleźć uzasadnienie w roli, jaką 
pełnią dane procesy produkcyjne w procesie inwestycyjnym. Prawie 
identyczny przebieg wykazują dynamiki wielkości eksportu i importu. 
Dominującą składową wahań dynamiki produkcji przemysłowej, wydobycia 
węgla oraz produkcji stali surowej były wahania o okresie 34,57 miesięcy; 
dynamikę zatrudnienia w przemyśle cechowały nieco dłuższe, 40,33- 
miesięczne wahania. Dynamika produkcji cementu i energii elektrycznej 
zdominowane były przez 121-miesięczne wahania, natomiast okresowość 
wahań szeregów czasowych eksportu i importu wynosiła 40,33 miesiąca.

4. Analiza spektralna i analiza przeskalowanego zakresu wskaźników
giełdowych

Analizie spektralnej poddane zostały także indeksy dynamiki notowań 
giełdowych WIG, Exbudu, Kabli, Krosna, Próchnika i Tonsilu. Badania objęły 
wszystkie sesje giełdowe od 16 kwietnia 1991 r. do 21 listopada 1997 r. 
(ogółem 1199 danych; indeksy tworzono przy założeniu, że notowania z 
16.04.1991 = 100). Po określeniu typu stacjonamości szeregu i usunięciu 
składnika wnoszącego niestacjonamość dane surowe i dane oczyszczone 
poddane zostały analizie spektralnej (okno spektralne Tukey’a, liczba obliczeń 
m = 400).

Spektrum z surowych danych przyjmuje postać typową dla procesów 
losowych, określaną jako kolorowy szum. Jedynie w przypadku akcji Tonsilu 
spektrum danych trendostacjonamy ch przewyższa wartości spektrum danych
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wartości teoretyczne (z usuniętą niestacjonamością) 
wartości empiryczne

Rys. 3. Spektrum Tukeya notowań giełdowych w latach 1991-97
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empirycznych, zwłaszcza w niskich częstościach. Wyniki analizy spektralnej 
przeprowadzonej dla danych surowych i dla danych z usuniętą nie- 
stacjonamością trendu praktycznie pokrywają się. Wynika to z tego, że trend w 
modelu (4) jest liniowy i jego usunięcie nie oddziałuje na dynamikę szeregów 
czasowych. Obliczone spektrum wykazuje jedynie krótkookresowe cykle: 4- 
miesięczne (80 obserwacji), 1,3-miesięczne (26 obserwacji) itd. Analiza 
spektralna indeksów giełdowych wskazuje zatem, że procesy dynamiki 
notowań giełdowych mają cechy dynamik chaotycznych.

Tablica 3
Wyniki testu pierwiastka jednostkowego notowań giełdowych

yt Po P. ct| + a 2 - 1 a2 P t T t TS DS

WIG 2,7599
(1,0813)

0,0068
(0,0027)

-0,0062
(0,0177)

-0,3139
(0,0177)

-10,7601
(0,90)

-0,3507
(0,99)

- +

Exbud 4,2176
(1,6046)

0,0087
(0,0036)

-0,0117
(0,0222)

-0,1255
(0,0222)

-15,9618
(0,90)

-0,5277
(0,99)

- +

Kable 2,4496
(1,6442)

0,0018
(0,0023)

-0,0080
(0,0287)

-0,2230
(0,0287)

-12,3343
(0,90)

-0,2800
(0,99)

- +

Krosno 3,0722
(1,6816)

0,0027
(0,0030)

-0,0076
(0,0257)

-0,1470
(0,0257)

-10,5671
(0,90)

-0,2942
(0,99)

- +

Próchnik 3,7450
(2,8791)

-0,0026
(0,0034)

-0,0053
(0,0363)

-0,1527
(0,0363)

-7,4523
(0,90)

-0,1460
(0,99)

- +

Tonsil 1,9416
(0,8525)

-0,0005
(0,0010)

-0,0079
(0,0216)

-0,2094
(0,0216)

-11,8468
(0,90)

-0,3628
(0,99)

+ “

Można więc wnioskować, że w przypadku notowań giełdowych, gdy mamy 
do czynienia z nieregularnymi wahaniami, analiza spektralna zawodzi jako 
instrument pozwalający określić strukturę fluktuacji cyklicznych szeregów 
czasowych. Dane poddane analizie spektralnej wykazują na wykresach 
szerokopasmowy szum. Analiza spektralna daje dobre wyniki w odniesieniu 
do „systemów posiadających charakterystyczną skalę, to znaczy takich, gdzie 
każdy mniejszy przyrost czasowy skaluje się według określonej stałej liczby” 
[E.E. Peters, 1997, s. 222]. Szeregi czasowe notowań giełdowych pozbawione 
są charakterystycznej skali. Co gorsze, nie mają one rozkładu normalnego. 
Tymczasem odchylenie standardowe, regresja liniowa, współczynnik korelacji 
itp. zakładają rozkład normalny szeregów czasowych. W związku z tym 
stosowanie tradycyjnego testowania statystycznego (testy t i F) jest w tym 
przypadku mało efektywne.

Na rysunku 4 znajduje się porównanie rozkładu zmiennej losowej szeregu 
tej samej długości co empiryczne szeregi notowań giełdowych (1199
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Rys. 4. Rzeczywisty i normalny rozkład odchyleń standardowych 
dynamiki notowań giełdowych w latach 1991-97

różnica
rozkładów

obserwacji) z rozkładem indeksów giełdowych WIG, Exbudu, Kabli, Krosna, 
Próchnika i Tonsilu. Rozkład liczony był jako wielokrotność odchylenia 
standardowego szeregu w odchyleniu zmiennej od wartości średniej. Na 
rysunkach obok pokazane są różnice rozkładu normalnego i rozkładu danych 
empirycznych.

Zmiany w badanych szeregach ekonomicznych nie tworzą błądzenia 
przypadkowego {random walk). Aby odróżnić procesy losowe od nielosowych, 
zastosowaliśmy analizę przeskalowanego zakresu (rescaled rangę analysis: 
R/S) H.E. Hursta. Obliczyliśmy wykładnik Hursta dla szeregów dynamiki 
notowań giełdowych w Polsce i określiliśmy okresy ich cykli naturalnych.4 
Wyniki zawiera tablica 4.

Tablica 4
Wyniki analizy przeskalowanego zakresu notowań giełdowych

Szeregi czasowe Wymiar
fraktalny

Wykładnik
Hursta

Okres cyklu 
naturalnego (w latach)

WIG 1,40 0,83 3,5
Exbud 1,43 0,81 3,0
Kable 1,37 0,76 2,5
Krosno 1,41 0,75 3,0
Próchnik 1,39 0,69 3,0
Tonsil 1,30 0,73 2,5
Zmienna losowa 1,70 0,51 -

Zgodnie z wynikami analizy R/S, cykl naturalny dynamiki notowań 
giełdowych ma okres zbliżony do koniunkturalnego cyklu 3-letniego.

4 Obliczenia wykładnika Hursta, wymiaru fraktalnego oraz okresu cyklu naturalnego 
wykonano za pomocą programu autorskiego Spektrgraf.
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Obliczone wykładniki Hursta świadczą o tym, że mamy do czynienia z 
systemami persystentnymi, skłonnymi do tworzenia trendów. W systemach 
tych występuje efekt długotrwałej „pamięci”: między zdarzeniami występuje 
długoterminowa korelacja. Ponadto wbrew wnioskom analizy technicznej 
najmniej ryzykowne lokaty to lokaty w akcje Tonsilu, wymiar ffaktalny 
dynamiki notowań jest tu wyraźnie najniższy. Wnioski powyższe są 
hipotezami, gdyż aby analiza R/S była wiarygodna, niezbędne są dłuższe 
szeregi czasowe, zawierające dane co najmniej za 30-letni okres.

W IG E X B U D

K A B L E  K R O S N O

0 l 2
log(liczba obserwacji)

0 1 2  3
logfliczba obserwacji)

P R Ó C H N IK T O N S I L

Rys. 5. Analiza R/S indeksów giełdowych
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5. Wnioski

Test pierwiastka jednostkowego pozwala ustalić typ stacjonamości 
szeregów czasowych, co ma zasadnicze znaczenie dla procedury wstępnego 
wybielania danych w analizie harmonicznej i spektralnej. Unikamy dzięki 
temu „zalewania” spektrum przez pozorne, ąuasiperiodyczne wahania 
dynamiki procesów gospodarczych. Analiza harmoniczna i spektralna 
indeksów produkcji przemysłowej, handlu zagranicznego i zatrudnienia oraz 
wskaźników klimatu koniunkturalnego w przemyśle przetwórczym sugeruje, 
że realne wahania koniuntury w Polsce nie przekraczają 3-4-letniego okresu. 
Niższe częstotliwości uzyskuje się z pozostawienia w szeregu składowej 
niestacjonarnej lub poprzez usunięcie z szeregu składowej stacjonarnej. 
Widmo procesów trendostacjonamy ch wykazuje wyraźne przesunięcie w 
kierunku niskich częstotliwości, podczas gdy widmo składowej nie
stacjonarnej (przyrostów lub trendów) tworzy biały i kolorowy szum. Widmo 
dynamiki notowań giełdowych niektórych firm w Polsce wykazuje, że mamy 
w tym przypadku do czynienia z dynamiką chaotyczną. Wyniki analizy 
przeskalowanego zakresu pozwalają postawić hipotezę o istnieniu 3-letnich 
cykli naturalnych na rynku kapitałowym w Polsce. Dla wahań o dłuższym 
okresie w notowaniach giełdowych charakterystyczne jest błądzenie przy
padkowe.
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ANALYTICAL METHODS IN THE RESEARCH 
ON REAL BUSINESS CYCLES

Summary

In empirical verification of the concept of real business cycle use is madę of 
advanced analytical tools, such as harmonie and spectral analyses, unitary root 
tests, or rescaled rangę analysis. In this study attempt is madę to apply the 
same tools in research on cyclical developments in the Polish economy, as 
reflected by various indicators of business activity. These include qualitative 
indices of business climate in manufacturing from CSO business surveys, 
several quantitative indicators from macroeconomic statistics and share price 
indices from Warsaw stock exchange. The results of investigation suggest the 
existence of relatively short cycles of 3 to 4 years or less in the dynamics of the 
Polish economy.
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