
3.1 Metody wykomponowania czynnika cyklicznego – 
dekompozycja szeregu czasowego 
 

Sposób i zakres dekompozycji szeregu czasowego w analizie koniunktury zaleŜy od 

przyjętej definicji wahań koniunkturalnych. Współcześnie najczęściej (szczególnie dla krajów 

europejskich) przyjmuje się koncepcję cyklu odchyleń, mierzonego jako wahania 

komponentu cyklicznego wokół długookresowego trendu, co wymaga oprócz oczyszczenia 

szeregów czasowych z wahań sezonowych i przypadkowych, równieŜ oszacowania trendu 

długookresowego. 

Zakładając, Ŝe analizowane szeregi statystyczne składają się z czterech składowych: 

ttttt ISCTY +++=  (dekompozycja addytywna) lub 

ttttt ISCTY ***=  (dekompozycja multiplikatywna) lub 

)1(*)1(*)1(* ttttt iscTY +++=  (dekompozycja multiplikatywna), gdzie 

tT  – to trend, czy teŜ tendencja rozwojowa, 

tC , tc  - wahania cykliczne, 

tS , ts  - wahania sezonowe, 

tI , ti  - wahania nieregularne, 

przedmiotem analizy są wahania komponentu cyklicznego wokół trendu, analizowana jest 

relacja 
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 lub po prostu tc , która pokazuje wahania komponentu cyklicznego wyraŜone jako 

procent trendu. 

Najczęściej proces dekompozycji szeregu czasowego w celu analizy wahań 

koniunkturalnych w ujęciu cyklu odchyleń od trendu jest przeprowadzany w kilku etapach. 

Stopniowo z szeregu czasowego są eliminowane składowe nie będące przedmiotem 

zainteresowania. Najpierw zazwyczaj z szeregu czasowego usuwana jest składowa sezonowa, 

w wyniku czego otrzymuje się szereg czasowy wyrównany sezonowo ( )tttt ICTfsaY ,,_ = . 

W następnym kroku moŜemy zastosować dwa podejścia, moŜemy estymować trend i 

rezydualnie obliczyć komponent cykliczny lub moŜemy bezpośrednio estymować komponent 

cykliczny i rezydualnie otrzymać trend. Przy czym przy takich podejściach składowe 

obliczone rezydualnie zawierają równieŜ składową nieregularną. Wówczas w ujęciu cyklu 

odchyleń analizujemy relację 
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. W związku z tym niekiedy w analizach po 



wyeliminowaniu składowej sezonowej (lub w ramach desezonalizacji) usuwa się równieŜ 

składową nieregularną (taką moŜliwość daje między innymi zastosowanie procedury 

wyrównywania TRAMO-SEATS lub ARIMA X12.), otrzymując tzw. komponent trend+cykl, 

tj. szereg czasowy oczyszczony z wahań sezonowych i przypadkowych ( )ttt CTftcY ,_ = . 

Jednak w oryginalnym podejściu analizy cyklu wzrostowego, zaproponowanego przez Mintz 

estymacji komponentu trendu dokonano na podstawie szeregu wyrównanego sezonowo. 

 


