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Przedmiotem opracowania jest analiza statystycznych własności szeregów 
czasowych wartości wskaźników koniunktury obliczanych na podstawie wyników 
badań ankietowych prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w 
przemyśle przetwórczym, budownictwie, rolnictwie, handlu, sektorze bankowym oraz 
wśród gospodarstw domowych. Dodatkowo, uwzględniony został szereg wartości 
wskaźnika koniunktury w transporcie publikowany przez Instytutu Transportu 
Samochodowego w Warszawie, liczony w oparciu o podobne badania ankietowe. 
Wskaźnik koniunktury w transporcie jest składową barometru IRG, dlatego też 
pominięcie go w analizie zubożyłoby obraz materiału statystycznego 
wykorzystywanego przez IRG do pomiaru aktywności gospodarczej Polski.

Celem podjętego badania jest nie tylko podsumowanie własności statystycznych 
wskaźników koniunktury IRG ale również zanalizowanie związków (o charakterze 
statystycznym) zgromadzonych szeregów czasowych z szeregiem dynamiki realnej 
PKB publikowanym przez GUS. Od niedawna dynamika PKB jest dostępna w ujęciu 
realnym, w cenach roku 1995, dzięki czemu w badaniach aktywności gospodarczej 
można uwolnić się od żmudnych procedur transformowania szeregu w cenach 
bieżących na szereg w cenach stałych. Co więcej dynamika realna PKB publikowana 
przez GUS jest w ujęciu kwartał do poprzedniego kwartału, co upraszcza 
przygotowanie materiału statystycznego do porównań w analizie zmian aktywności 
gospodarczej.

Badaniem objęty został okres od I kwartału 1995 r. do II kwartału 2005 r., jednakże 
w odniesieniu do niektórych szeregów okres ten jest krótszy ze względu na brak 
danych (na przykład, badania koniunktury w sektorze bankowym rozpoczęto w roku 
1998) lub brak spójności danych (na przykład, zmiana pytań w ankiecie badań 
kondycji gospodarstw domowych) w całym okresie od 1995 r. Niewątpliwie okres 10 
lat, a zatem 40-elementowy szereg danych kwartalnych jest dostatecznie długi, aby 
można było stwierdzić, czy ma on - lub zaczyna mieć - cechy o charakterze 
długofalowym, jednakże jest to zbyt krótki szereg, by na jego podstawie można było 
wyprowadzać wnioski długofalowe, na przykład o obecności cykli gospodarczych.



W prezentowanym badaniu podjęta została próba odpowiedzi na następujące 
pytania:
1. Czy analizowane szeregi wskaźników koniunktury "ustabilizowały się" na tyle, by

można je modelować? Dotyczy to zarówno szeregów oczyszczonych z wahań 
sezonowych jak szeregów samych wahań.

2. Jakie jest zróżnicowanie badanych obszarów pod względem wahań sezonowych
wskaźników koniunktury?

3. Czy istnieje zależność, a jeśli tak, to na ile jest ona silna, między badanymi
wskaźnikami koniunktury a dynamiką realną PKB?

W badaniu wykorzystano szeregi wahań sezonowych, szeregi wyrównane, szeregi 
trendu oraz szeregi składnika cyklicznego (w filtrze Hodricka-Prescotta) otrzymane za 
pomocą procedur numerycznych TRAMO/SEATS pakietu Demetra, wersja 2.0.

Modelowanie wskaźników koniunktury

W wyniku poddania szeregu czasowego y, procedurze TRAMO/SEATS jest on 
dekomponowany na dwa szeregi1: szereg wahań sezonowych s, oraz szereg 
oczyszczony (wyrównany sezonowo) x,. Dekompozycja wszystkich szeregów wartości 
wskaźników koniunktury okazała się (zgodnie z oczekiwaniami) addytywna, tzn.:

y, =x, + st .
Ponadto, dla każdej z wyodrębnionych składowych dobierany jest model ARIMA, 
który dobrze opisuje dany szereg. Model ARIMA jest swoistym połączeniem 
autoregresyjnej zależności i składnika losowego, generowanego przez proces średniej 
ruchomej. Postać modelu ARIMA opisuje się za pomocą trzech parametrów p, d i q, 
określanych jak rząd autoregrcsji (p), rząd procesu średniej ruchomej (q) oraz stopień 
różnicowania (d). Dla procesu z,, przyjmując oznaczenie

Vz, = z, - z M
dla szeregu pierwszych różnic, 
oznaczenie

V2z, = V(Vz,) = z, - z M -(z,_, -z ,_ 2)
dla szeregu drugich różnic i podobnie dla kolejnych różnic, w ogólnym przypadku dla 
szeregu różnic stopnia d
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1 Nie każdy szereg daje się tak rozłożyć.



możemy zapisać model ARIMA (p, d, q) jako

p  <?
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gdzie s, jest białym szumem (por. [Box, GEP i inni]).

W procedurze TRAMO/SEATS dekompozycji szeregu yt na szereg wahań 
sezonowych oraz szereg oczyszczony towarzyszy nie tylko dobór odpowiedniego 
modelu ARIMA (p, d, q) dla każdego z nich ale i oszacowanie występujących w tych 
modelach parametrów c|) oraz 6.

Specyfikacja modeli ARIMA dla poszczególnych szeregów wskaźników 
koniunktury - wraz z oszacowaniami parametrów - jest podsumowana w tabeli 1 (w 
załączniku). Dla każdego wskaźnika dekompozycji poddane zostały coraz dłuższe 
szeregi (wydłużane o rok) w celu stwierdzenia, czy postać modelu opisującego badany 
szereg można uznać za ustabilizowaną.

Wyniki zawarte w tabeli 1 pozwalają na następujące wnioski. Dla większości 
szeregów poddanych analizie stopień różnicowania d w dopasowanych szeregach 
ARIMA nie przekraczał 1. Jedynie w przypadku szeregów wskaźnika koniunktury w 
sektorze bankowym wcześniejsze szeregi wymagały dwukrotnego różnicowania w celu 
uzyskania stacjonarnego szeregu s , . Rząd autoregresji modelu ARIMA dla szeregu

wahań sezonowych wynosi na ogół zero, czego można było oczekiwać. Podobnie rząd 
procesu średniej ruchomej. Niemal wszystkie szeregi wahań sezonowych dają się 
modelować za pomocą modeli ARIMA(0, 1, 1). Wątpliwości w tym zakresie budzi 
szereg wahań sezonowych wskaźnika koniunktury w handlu, który - jak się wydaje się 
-jeszcze się nie "ustabilizował".

W przypadku szeregów oczyszczonych widoczne jest zróżnicowanie charakterystyk 
modelu ARIMA w zależności od dziedziny, której wskaźnik dotyczy. Najbardziej 
jednorodny, jeśli chodzi o charakterystykę obu składowych szeregu, jest szereg 
wartości wskaźnika koniunktury w rolnictwie. Dla wszystkich zbadanych okresów 
parametry zarówno szeregu wahań sezonowych jak i szeregu oczyszczonego są 
opisane za pomocą modelu ARIMA (0, 1, 1). Można przypuszczać, że gdyby nie 
spadek koniunktury w budownictwie w roku 2003, to również i w tej dziedzinie 
otrzymalibyśmy konsekwentnie dla wszystkich okresów modele: ARIMA (0, 1, 0) dla 
szeregu wyrównanego oraz ARIMA(0, 1, 1) dla szeregu wahań. W miarę 
ustabilizowała się postać modelu dla szeregu oczyszczonego wskaźnika koniunktury w 
przemyśle oraz kondycji gospodarstw domowych. Natomiast oczyszczone wskaźniki
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koniunktury dla ostatnio uruchomionych dziedzin badań: sektora bankowego i 
transportu jeszcze nie osiągnęły ustabilizowanej postaci, być może są po prostu zbyt 
krótkie, aby można je było modelować i na tej podstawie prognozować bez obawy 
popełnienia istotnego błędu.

Wahania sezonowe

Na charakterystykę wahań sezonowych składają się głównie trzy elementy: 
rozpiętość wahań (amplituda), wzorzec wahań oraz tendencje ich zmian.

Największą rozpiętością wahań kwartalnych cechują się wskaźniki koniunktury w 
budownictwie (40,89 pkt.) oraz w handlu (31,65 pkt.). Dla pozostałych wskaźników 
wahania sezonowe przyjęły wartości między 10,25 pkt. (rolnictwo) a 16,21 pkt. 
(transport). W tym zestawieniu stosunkowo duża jest rozpiętość wahań miesięcznych 
wskaźnika koniunktury w przemyśle, która wyniosła 17,34 pkt. w przypadku 
wskaźnika według metody IRG oraz 15,04 pkt. - według metody Komisji Europejskiej 
(KE).
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stwierdzenie istnienia regularnych typów zmian. W celu zilustrowania różnic w 
charakterze wahań załączone są rysunki składowych szeregów wahań w 
poszczególnych kwartałach dla wskaźników koniunktury w budownictwie (rysunek 1) 
i w handlu (rysunek 2).

Sezonowe (miesięczne) zmiany wskaźnika koniunktury w przemyśle liczonego 
metodą IRG są o charakterze spadkowym w styczniu, czerwcu, lipcu, listopadzie i 
grudniu, a w pozostałych miesiącach są to zmiany o charakterze wzrostowym. Nieco 
odmienny wzorzec wyłania się z szeregu wahań wskaźnika liczonego metodą KE, gdyż 
styczeń oraz lipiec są miesiącami wzrostu wartości wskaźnika, a maj i październik - 
miesiącami spadku. Dla obu wskaźników wyraźna jest tendencja rosnąca wielkości 
składnika sezonowego dla miesięcy od marca do sierpnia i malejąca dla miesięcy od 
października do stycznia. Zatem rozpiętość wahań sezonowych będzie wzrastała, jeśli 
powyższa tendencja się utrzyma.

W budownictwie (por. rysunek 1) odnotowano regularne wzrosty wartości 
wskaźnika koniunktury w kwartałach pierwszym i drugim, spadki w pozostałych 
kwartach, co odpowiada rytmowi robót budowlanych. W ostatnich 3-4 latach wahania 
kwartalne drugiego półrocza mają tendencje spadkowe.

Również w rolnictwie sezonowość prac odzwierciedlona jest w wahaniach wartości 
wskaźnika, który wzrasta w kwartałach drugim i trzecim. Dokładnie taki sam wzorzec 
wahań zaobserwowano w sektorze bankowym. Podobieństwo (aczkolwiek trudno
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dopatrywać się w nim głębszej zależności) między tymi dwiema dziedzinami sięga 
nieco dalej: w obu przypadkach wahania ostatnich dwóch kwartałów roku utrzymują 
się na niemal stałym poziomie. O ile jednak w sektorze bankowym stałe wahania 
sezonowe miały miejsce również w pozostałych kwartałach, to w rolnictwie były one 
raczej bardzo zmienne.

W transporcie sezonowy spadek wartości wskaźnika miał miejsce w kwartałach 
pierwszym2 i czwartym, wzrost zaś w kwartale drugim, przy czym wahania zarówno 
drugiego jak i trzeciego kwartału wykazują tendencję malejącą w ostatnich latach.

W szeregu wartości wskaźnika kondycji gospodarstw domowych jedynymi 
regularnymi zmianami sezonowymi były: spadek w kwartale pierwszym i wzrost 
(coraz mniejszy) w kwartale trzecim, natomiast w handlu (por. rysunek 2): spadek w 
kwartale czwartym i (na ogół) wzrost w kwartale drugim. Dla handlu wartość 
składnika sezonowego w pierwszym kwartale wyraźnie rosła, a w pozostałych trzech 
kwartałach wykazuje tendencję malejącą, w efekcie zatem rozpiętość wahań 
sezonowych wskaźnika koniunktury w handlu wyraźnie maleje.

Powiązania z PKB

Istotnym elementem długookresowej analizy zmian wielkości ekonomicznych jest 
wyodrębnienie trendu długookresowego oraz fluktuacji cyklicznych, a na ich 
podstawie okresów wzrostu i recesji. Okres 10 lat, który obejmuje niniejsze badanie - 
jak zastrzegaliśmy wcześniej - jest zbyt krótki, aby można było wyciągać wnioski o 
charakterze długofalowym, jednakże zaobserwowane fluktuacje w szeregach wartości 
wskaźników koniunktury oraz w szeregu PKB stanowią źródło pewnych ciekawych 
spostrzeżeń.
W celu wyodrębnienia trendu oraz cyklicznych odchyleń od niego szereg oczyszczony 
z wahań sezonowych poddawany jest tzw. filtrowaniu. Do szeregów objętych niniejszą 
analizą zastosowany został filtr Hodricka-Prescotta, stosowany przez wiele 
renomowanych instytucji. Dekompozycja szeregu oczyszczonego (x,) na szereg 
opisujący wzrost długookresowy (g>) oraz szereg składnika cyklicznego (c,) 
przeprowadzana jest zgodnie z postępowaniem zaproponowanym przez R. J. Hodricka 
i E. C. Prescotta (por. Hodrick, Prescott). Filtr Hodricka-Prescotta polega, ogólnie 
rzecz ujmując, na takim dobraniu składowych szeregu, które minimalizuje funkcję

2 Wyjątkiem jest I kwartał 2005 r.
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gdzie X jest dodatnią stałą wyrażającą karę, wprowadzoną w celu zapewnienia, by 
wynikowy trend był w miarę gładki. Dla szeregów kwartalnych ogólnie akceptowaną 
wartością tego parametru jest 1600 (por. [2], [3]).
Wnioskowanie o zależnościach między otrzymanymi dwoma szeregami wartości 
składnika cyklicznego można prowadzić w oparciu o współczynnik korelacji, a także - 
w celu uwzględnienia zależności o charakterze wyprzedzającym lub opóźnionym - na 
podstawie dokładności dopasowania odpowiedniej regresji.

Jako wielkość referencyjną dla analizowanych wskaźników koniunktury przyjęto 
PKB w cenach roku 1995, a ściślej dynamikę realną PKB (kwartał do poprzedniego 
kwartału). W badaniu uwzględniono również dynamikę realną wartości dodanej 
przemysłu oraz budownictwa, jednakże jedynie w odniesieniu do wskaźników 
koniunktury w tych dziedzinach. Powyższe szeregi pochodzą z danych publikowanych 
przez GUS. Z uwagi na to, że szeregi te są kwartalne, zdecydowano na wykorzystanie 
kwartalnego szeregu wskaźnika koniunktury. Z kilku dostępnych możliwości agregacji 
szeregu miesięcznego w szereg kwartalny wybrane zostały następujące dwa warianty. 
Dla wskaźnika koniunktury liczonego metodą IRG przyjęto (jest on średnią ruchomą, 
3-miesięczną), że wartość tego wskaźnika w ostatnim miesiącu kwartału jest wartością 
przypisana kwartałowi. Natomiast dla wskaźnika koniunktury liczonego metodą KE 
przyjęto, że jego wartość kwartalna jest średnią wartości miesięcznych danego 
kwartału.

Wartości współczynników korelacji szeregów składowych cyklicznych (c,) dla 
wskaźników koniunktury oraz dynamiki realnej PKB zawarte są w tabeli 3 (w 
załączniku). Analogiczne wartości, jednakże w odniesieniu do szeregów 
oczyszczonych (x,) podane są w tabeli 2 (w załączniku). Wynika z nich dość 
zróżnicowany obraz zależności między rozpatrywanymi wielkościami. Po pierwsze w 
okresie do II kwartału 2005 r. występuje dość silna zależność między składnikiem 
cyklicznym PKB a składnikami cyklicznymi transportu (0,5) oraz przemysłu (0,42 i 
0,47). Dla pozostałych wskaźników koniunktury związek taki jest raczej słaby, przy 
czym w trzech przypadkach jest ujemny. Warto zwrócić uwagę na ujemne wartości 
współczynnika korelacji wskaźnika koniunktury w rolnictwie, handlu i sektorze 
bankowym, bez względu na to, który z badanych podokresów jest brany pod uwagę3.

3 Dodatnią wartość współczynnika korelacji dla sektora bankowego w okresie do 1999 można 
w zasadzie zignorować, gdyż w tym przypadku szereg był bardzo krótki.



Po drugie dla przemysłu, budownictwa, gospodarstw domowych oraz transportu 
utrzymuje się - w każdym z badanych podokresów - dodatnia korelacja (w niektórych 
przypadkach jednak słaba) między składnikiem cyklicznym wskaźnika koniunktury a 
składnikiem cyklicznym dynamiki realnej PKB. Po trzecie, związki korelacyjne 
między składnikami cyklicznymi charakteryzują się stałym znakiem. Nieco odmienny 
obraz otrzymujemy z analizy związków korelacyjnych między szeregami 
oczyszczonymi. Tu warto zwrócić uwagę na ujemne wartości współczynnika korelacji 
dla budownictwa, rolnictwa handlu oraz gospodarstw domowych w okresie od 1999 r. 
oraz w jego podokresach, mimo, iż dla całego okresu objętego badaniem współczynnik 
ten jest dodatni. Trudno wskazać przyczynę takiej zmiany, wynika z niej jednakże, że z 
dużą ostrożnością należy dobierać wagi dla poszczególnych dziedzin w celu uzyskania 
syntetycznej oceny gospodarki polskiej w okresie ostatnich kilku lat.
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Rysunek 3. Szeregi składowych cyklicznych oczyszczonych z wahań sezonowych: 
wskaźnika koniunktury przemysłu IRG, wskaźnika koniunktury w 
przemyśle KE oraz dynamiki realnej wartości dodanej przemysłu (kwartał 
do poprzedniego kwartału, w cenach roku 1995).

Dla wskaźnika koniunktury w przemyśle obliczono również współczynnik korelacji 
składowej cyklicznej z dynamiką realną wartości dodanej przemysłu. Zarówno dla 
metody IRG jak i metody KE otrzymano współczynnik o stosunkowo dużej wartości 
(rzędu 0,63). Przebieg trzech szeregów zilustrowany jest na rys. 3. Pokazuje on, że 
różnica między składowymi cyklicznymi obu wskaźników jest nieznaczna oraz, że w 
odniesieniu do dynamiki wartości dodanej przemysłu maja one charakter raczej



opóźniony. Współczynnik korelacji między analogicznymi szeregami dla budownictwa 
wyniósł zaledwie 0,12.

Wzorem zaproponowanych wcześniej analiz ([2]) dla każdego szeregu składowych 
cyklicznych wskaźnika koniunktury wyznaczona została regresja względem 
analogicznego szeregu dla dynamiki PKB, z uwzględnieniem wyprzedzeń oraz 
opóźnień:

c, = & +  P-2Ci-2 +  P-i^t-i +  P^t +  P\Ct+1 +  PiCf+2» 

gdzie - w celu przejrzystości oznaczeń - składowa cykliczna PKB w kwartale t 
oznaczona jest symbolem C,. U podstaw powyższej regresji leży przypuszczenie, że 
zmienność składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury może być efektem 
przeszłych oraz mieć związek z przyszłymi zmianami składowych cyklicznych PKB. 
Przyjęta w równaniu liczba opóźnień i wyprzedzeń (2) jest arbitralna, jednak wątpliwe 
jest czy jej zwiększenie byłoby z merytorycznego punktu widzenia uzasadnione. 
Wartość współczynnika determinacji dla takiej regresji może być postrzegana jako siła 
zależności między fluktuacjami wskaźnika koniunktury a fluktuacjami
(wcześniejszymi oraz nieco późniejszymi) dynamiki realnej PKB. Jednocześnie 
stanowi ona górną granicę (przy założeniu, że w dynamice zależności między 
rozpatrywanymi szeregami wyjście poza dwa okresy do przodu i do tyłu jest 
niezasadne) dla siły związku między badanymi szeregami.

Dla analizowanych szeregów wyniki są następujące. Największą wartość 
współczynnika determinacji (w przybliżeniu 0,68) otrzymano dla wskaźników
koniunktury: w przemyśle (bez względu na metodę) oraz w sektorze bankowym. Dla 
wskaźnika koniunktury w transporcie wartość ta była nieco mniejsza i wyniosła 0,59. 
Dla pozostałych wskaźników współczynnik determinacji okazał się mały: 0,39 dla 
gospodarstw domowych, 0,27 dla budownictwa, 0,23 dla handlu oraz 0,15 dla 
rolnictwa. W zestawieniu z omówionymi wcześniej współczynnikami korelacji (por. 
tabela 3 w załączniku) wyniki te wskazują, że na potrzeby analizy długookresowej 
wykorzystującej wskaźniki koniunktury z badań prowadzonych przez IRG należałoby 
uwzględnić dynamiczną strukturę miernika opisującego zmiany aktywności w 
gospodarce. W konstrukcji takiego miernika należy również zwrócić baczną uwagę na 
zróżnicowaną zmienność rozpatrywanych szeregów. Na przykład, w przypadku 
dynamiki realnej PKB w okresie 1995 - 2005 odchylenie standardowe wynosi 1,8 przy 
średniej 101,66 dla szeregu oczyszczonego oraz 0,4 przy średniej 0,017 dla szeregu 
fluktuacji cyklicznych. Dla szeregu składowych cyklicznych wskaźnika koniunktury w 
przemyśle (IRG) współczynnik zmienności stanowi ok. 50% współczynnika 
zmienności szeregu PKB, ale dla handlu współczynnik ten jest ponad 20-krotnie
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większy niż dla PKB. Duże zróżnicowanie zmienności danych dotyczy również 
szeregów wyrównanych sezonowo.
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Załącznik

Tabela 1. Charakterystyka szeregów wyrównanych sezonowo i szeregów wahań 
sezonowych dla szeregów wartości wskaźników koniunktury

l.A. Przemysł - dane miesięczne od stycznia 1995

Nazwa
szeregu

Ostatni okres w 
szeregu

Specyfikacja modelu ARIMA dla szeregu
Jakość

modelua
wyrównanego wahań sezonowych

(p, d, q) współczyn
niki (P, d, q) współczyn

niki

W
sk

aź
ni

k 
ko

ni
un

kt
ur

y 
(IR

G
) w

 
pr

ze
m

yś
le

czerwiec 2005 (0, 1,2) 0,= 0,8576 
02= 0,8926 (0, 1, 1) 0 , 2 =  -0,7141 1,707

grudzień 2004 (0, 1,2) 0,= 0,8636 
02= 0,8936 (0, 1, 1) 0,2= -0,6686 1,632

grudzień 2003 (0, 1,2) 0,= 0,9140 
02= 0,9753 (0, 1, 1) 0 , 2 =  -0,5802 2,657

grudzień 2002 (1,0, 2)
<)),= -0,8602 
0,= 0,9049 
02= 0,9064

(0, 1, 1) 0 , 2 =  -0,6248 1,697

grudzień 2001 (1,0, 2)
<j),= -0,8571 
01=0,8329 
02= 0,6932

(0, 1, 1) 0 , 2 =  -0,5766 1,489

grudzień 2000 (0, 1, 1) 4),= 0,5628 (0, 1, 1) 0 , 2 =  -0,5655 1,875

W
sk

aź
ni

k
ko

ni
un

kt
ur

y 
(K

E)
 w

 
pr

ze
m

yś
le

4

czerwiec 2005 (0, 1,0) (0,1,1) 0 , 2 =  -0,7767 2,578
grudzień 2004 (0, 1,0) (0, 1, 1) 0,2= -0,7061 3,156
grudzień 2003 (0, 1,0) (0, 1, 1) 0 , 2 =  -0,7492 2,433
grudzień 2002 (1,0, 0) (t>,=-0,8417 (0, 1, 1) 0 , 2 =  -0,8605 2,4809
grudzień 2001 (1,0, 0) <)),= -0,8508 (1,0,0) (j),2= -0,6366 2,635

grudzień 2000 (1,0, 1) <|)i= -0,6963 
0,= 0,3822 (1,0, 0) ej), 2= -0,4522 2,940

4 Wskaźnik koniunktury w przemyśle obliczany jest metodą IRG jak i metodą Komisji 
Europejskiej.



l.B. Budownictwo - dane kwartalne od 1 kwartału 1994

Nazwa
szeregu

Ostatni okres w 
szeregu

Specyfikacja modelu ARIMA dla szeregu
Jakość

modelu3
wyrównanego wahań sezonowych

(p, d, q) współczyn
niki (P, d, q) współczyn

niki

W
sk

aź
ni

k 
ko

ni
un

kt
ur

y 
w 

bu
do

w
ni

ct
w

ie

II kwartał 2005 (0, 1,0) (0, 1, 1) 04= -0,533 1,419
IV kwartał 
2004 (0,1,0) (0,1,1) 04= -0,4235 1,547

IV kwartał 
2003 (1,0,0) ll i o bo -j a\ oo (0, 1,0) 2,619

IV kwartał 
2002 (0,1,0) (0, 1, 1) 04= -0,45 5 6 1,714

IV kwartał 
2001 (0,1,0) (0, 1,0) 2,0

IV kwartał 
2000 (0, 1, 1) 0,= -0,4891 (0, 1, 1) 04= -0,52 1,87

l.C. Rolnictwo - dane kwartalne od III kwartału 1993
Specyfikacja modelu ARIMA dla szeregu

Nazwa Ostatni okres w wyrównanego wahań sezonowych Jakość
szeregu szeregu

(P, d, q)
współczyn

niki (P, d, q) współczyn
niki

modelu3

II kwartał 2005 (0,1,1) 0,= 0,6908 (0, 1 ,  1) 04= -0,9147 1,591
£ IV kwartał 

2004 (0, 1 ,  1) 0,= 0,9740 (0, 1 ,  1) 04= -0,952 8 1,535

*cś O  

• |  £

IV kwartał 
2003 (0,1,1) 0,= 0,8236 (0,1,1) 04= -0,93 76 1,552

o .g
—̂  C

O

IV kwartał 
2002 (0,1,1) 0,= 0,9228 (0, 1 ,  1) 04= -0,5317 1,620

c
-N
CO

Mw
IV kwartał 
2001 (0, i ,  1) 0,= 0,7546 (0,1,1) 04= -0,4968 1,734

£ IV kwartał 
2000 (0,1,1) 0,= 0,8471 (0, 1 ,  1) 04= -0,8621 1,269



l.D. Handel - dane kwartalne od 1 kwartału 1995

Nazwa
szeregu

Ostatni okres w 
szeregu

Specyfikacja modelu ARIMA dla szeregu
Jakość

modelu3
wyrównanego wahań sezonowych

(p, d, q)
współczyn

niki (P, d, q) współczyn
niki

W
sk

aź
ni

k 
ko

ni
un

kt
ur

y 
w 

ha
nd

lu

II kwartał 2005 (0, 1, 1) 0i= -0,8782 (0, 1,0) 1,423
IV kwartał 
2004 (0, 0, 0) (1,0, 0) <f>4= -0,8783 1,676

IV kwartał 
2003 (1,0, 0) <(),= -0,2629* (0,1,0) 1,58

IV kwartał 
2002 (0, 0, 0) (1,0,0) 4- II 1 O 00 "J 1,972

IV kwartał 
2001 (3, 1, 1)

((),= 1,0415 
(jb= 0,9573 
(|)3= 0,8693 
0,= 0,6265*

(0,1,1) 04= -0,7148* 1,092

IV kwartał 
2000 (3, 1, 1)

(J),= 1,2416 
(|)2= 0,7472* 
(j)3= 0,1933* 
0 ,= -0,9961*

(0,1,1) 04= 0,9445 0,913

l.E. Gospodarstwa domowe - dane kwartalne od I kwartału 1996

Nazwa
szeregu

Ostatni okres w 
szeregu

Specyfikacja modelu ARIMA dla szeregu
Jakość

modelu3
wyrównanego wahań sezonowych

(P, d, q) współczyn
niki (P, d, q) współczyn

niki

W
sk

aź
ni

k 
ko

nd
yc

ji 
go

sp
od

ar
stw

 d
om

ow
yc

h II kwartał 2005 (0,1,1) 0,= -0,4432 (0, 1, 1) 04= -0,5629 2,124
IV kwartał 
2004 (0, 1, 1) 0,=-0,9598 (0, 1, 1) 04= -0,6529 2,139

IV kwartał 
2003 (0, 1, 1) 0,= -0,4111 (0,1,1) 04= -0,5 3 47 1,218

IV kwartał 
2002 (3, 1, 1)

(|)i= -0,0907* 
(j)2= 0,2656* 
<j>3= 0,8004* 
0,= 0,7215*

(0, 1, 1) 04= 0,9704 1,161

IV kwartał 
2001 (0,1,1) 0 ,= -0,6157 (0, 1, 1) 04= -0,6008* 1,172

IV kwartał 
2000 (3, 1, 1)

<)),= 1,5114*
(j)2= 1,0001*
<j)3= 0,2518* 
0,= 0,6904*

(0, 1, 1) 04= -0,6901 1,349
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1 .F. Banki - dane kwartalne od III kwartału 1998

Nazwa
szeregu

Ostatni okres w 
szeregu

Specyfikacja modelu ARIMA dla szeregu
Jakość

modelif
wyrównanego wahań sezonowych

(p, d, q)
współczyn

niki (P, d, q)
współczyn

niki

W
sk

aź
ni

k 
ko

ni
un

kt
ur

y 
w 

se
kt

or
ze

 b
an

ko
w

ym

II kwartał 2005 (0, 1, 1) 0,= -0,244* (0, 1, 1) 04= -0,9963 1,050
IV kwartał 
2004 (0,1,1) 0,=-0,241* (0, 1, 1) 04= -0,9604 1,099

IV kwartał 
2003 (2,2,1)

<j)i= 0,894* 
(j>2= 0,8737* 
0,= -0,9394*

(0, 1, 1) 04= -0,1559*
1,136

IV kwartał 
2002 (2, 2,1)

<j),= 1,0424* 
<j)2= 0,9811* 
0,= 0,957*

(0, 1, 1) 04= -0,9285*
1,157

l.G. Transport - dane kwartalne od II kwartału 1997

Nazwa
szeregu

Ostatni okres w 
szeregu

Specyfikacja modelu ARIMA dla szeregu
Jakość

modelu*
wyrównanego wahań sezonowych

(P, d, q) współczyn
niki (P, d, q)

współczyn
niki

W
sk

aź
ni

k 
ko

ni
un

kt
ur

y 
w 

tra
ns

po
rc

ie

II kwartał 2005 (1,0, 0) (j>,= -0,7536 (0,1,1) 04= -0,9998 0,819

IV kwartał 
2004 (1,0, 0) 4),= -0,8022 (0,1,1) 04= -0,9656 0,774

IV kwartał 
2003 (0,1,1) 0,=-0,3659* (0, 1, 1) 04= -0,98 92 0,857

IV kwartał 
2002 (0, 1, 1) 0,= -0,0422* (0, 1, 1) 04= -0,9995 0,594

IV kwartał 
2001 (3,1,1)

(j),= -0,7699* 
(j)2= 0,59* 

03= -0,0496* 
0 ,= -0,985*

(0,1,1) 04= -0,9965

1,201

Źródło: obliczenia w pakiecie Demetra 2.0
a Jakość modelu mierzona jest za pomocą wartości wskaźnika jakości. Wskaźnik ten 
przyjmuje jedynie wartości nieujemne. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepsza jest 
ocena modelu. Przyjmuje się, że jeśli wartość wskaźnika przekracza 10, to model 
należy zdyskredytować.
Gwiazdką * opatrzone są oszacowania, dla których wartość statystyki t jest (co do 
modułu) mała, lub gdy ze względu na brak dostatecznie wielu obserwacji nie można jej 
policzyć.



Tabela 2. W artości w spółczynnika korelacji oczyszczonych szeregów  w skaźników
koniunktury i oczyszczonego szeregu dynamiki realnej PKB

Dział
Wartości współczynnika korelacji z oczyszczonym szeregiem dynamiki 

realnej PKB w okresie
do 2005 do 1999 od 1999 do 2000 od 2000 do 2001 od 2001

Przemysł (IRG) 0,159 0,030 0,244 0,071 0,346 0,187 0,352
Przemysł (KE) 0,326 0,390 0,181 0,404 0,282 0,436 0,273
Budownictwo 0,209 0,104 -0,114 0,212 -0,199 0,300 -0,238
Rolnictwo 0,176 0,198 -0,655 0,249 -0,630 0,278 -0,720
Handel 0,284 0,304 -0,295 0,370 -0,269 0,306 -0,301
Gospodarstwa
domowe 0,492 0,466 -0,063 0,711 -0,334 0,782 -0,429

Banki -0,311 0.607 -0,317 0,226 -0,617 0,395 -0,628
T ransport 0,313 0,452 0,231 0,460 0,464 0,443 0,468Lr — — 4-------------- ;---------------------- ---------------------------

Źródło: obliczenia własne

Tabela 3. Wartości współczynnika korelacji szeregów składowych cyklicznych 
wskaźników koniunktury i szeregu składowych cyklicznych dynamiki 
realnej PKB

Dział
Wartości współczynnika korelacji z szeregiem składowych cyklicznych 

dynamiki realnej PKB w okresie
do 2005 do 1999 od 1999 do 2000 od 2000 do 2001 od 2001

Przemysł (IRG) 0,421 0,314 0,408 0,245 0,491 0,396 0,550
Przemysł (KE) 0,474 0,527 0,422 0,380 0,465 0,477 0,568
Budownictwo 0,142 0,050 0,183 0,149 0,171 0,419 0,212
Rolnictwo -0,302 -0,094 -0,443 -0,085 -0,561 -0,100 -0,665
Handel -0,189 -0,275 -0,207 -0,256 -0,174 -0,211 -0,195
Gospodarstwa
domowe 0,270 0,363 0,194 0,509 0,233 0,533 0,045

Banki -0,231 0,664 -0,294 0,292 -0,502 0,345 -0,421
T ransport 0,503 0,230 0,508 0,274 0,615 0,284 0,603

Źródło: obliczenia własne


