
3.3 Wybrane metody estymacji czynnika cyklicznego 

Najczęściej spotykane we współczesnej literaturze przedmiotu metody estymacji 

czynnika cyklicznego to:  

• filtr Baxtera-Kinga (BK) (Baxter, King, 1999), 

• filtr Christiano-Fitzgeralda (CHF) (Christiano, Fitzgerald, 2003), 

• filtr Hodricka-Prescotta (HP), (Hodrick, Prescott, 1997), 

• strukturalny model szeregów czasowych (ST). 

Niektóre z nich to standardowe podejścia szeroko opisane w literaturze i 

zaimplementowane w wielu pakietach ekonometrycznych. 

Filtr Baxtera-Kinga jest filtrem pasmowo-przepustowym, co oznacza, Ŝe w procesie 

filtracji eliminuje zarówno wahania krótkookresowe, jak i wahania długookresowe (trend), 

czyli przepuszcza wahania z pewnego pasma, które jest określone przez badacza. Zgodnie 

podejściem Burnsa i Mitchella najczęściej zakłada się, Ŝe wahania cykliczne mieszczą się w 

paśmie 1,5 roku do 10 lat. Czyli dla danych kwartalnych pasmo wynosi (6-40), a dla danych 

miesięcznych (18-120). Co jest jednak istotne, standardowy filtr Baxter-Kinga ucina 

obserwacje na początku i końcu próby. W celu wyeliminowania tego problemu moŜna 

zastosować implementację filtra BK w programie BUSY, gdzie źródłowy szereg jest 

wydłuŜany na bazie prognoz z modelu autoregresyjnego AR z dryfem, którego optymalny 

rząd jest wybrany na bazie kryterium informacyjnego Akaike (AIC). Jednak musimy 

pamiętać, Ŝe jest to podejście upraszczające i niesie duŜe ryzyko obciąŜonych oszacowań 

na krańcach analizowanej próby. 

Filtr Christiano-Fitzgeralda jest równieŜ filtrem pasmowo-przepustowym. W 

przypadku tego filtra istnieje opcja niesymetrycznej aproksymacji dla końca i początku próby 

w związku z czym finalnie otrzymujemy komponent cykliczny bez ucięcia obserwacji. W 

przypadku tego filtra naleŜy jednak określić, czy szereg jest stacjonarny – I(0), czy teŜ jest 

niestacjonarny – I(1), gdyŜ są dwie wersje tego filtra. Dodatkowo moŜna usunąć średnią, 

liniowy trend lub dryf. Filtr ten jest zaimplementowany w większości pakietów 

ekonometrycznych, m.in. Eviews 6.0. 

Filtr Hodricka-Prescotta jest filtrem, na bazie którego otrzymujemy komponent 

trendu, co oznacza, Ŝe eliminujemy wysokie częstotliwości. Filtr ten nie usuwa wahań 

krótkookresowych. Komponent cykliczny obliczany jest poprzez odjęcie trendu z filtra HP od 

szeregu źródłowego. Parametrem tej metody jest tzw. parametr wygładzania lambda. 

Parametr wygładzania ustalono w wysokości, którą zasugerowali Ravn i Uhlig (Ravn, Uhlig, 

2001). Zaproponowali oni regułę, zgodnie z którą λ powinna być równa liczbie będącej 

wynikiem następującego działania: ilość okresów danej częstotliwości w roku podzielona 



przez 4, następnie podniesiona do potęgi czwartej i potem przemnoŜona przez 1600. Dla 

danych kwartalnych mamy: 16001600*)4/4( 4 ==λ . W przypadku danych miesięcznych 

1296001600*)4/12( 4 ==λ . Tak przyjęte wartości parametru wygładzania odpowiadają 

10 letniemu progowi odcięcia wahań długookresowych (por. Maravall, del Rio, 2007) , co jest 

w zgodzie z przyjętym pasmem dla filtrów BK i CHF. Ten filtr równieŜ jest zaimplementowany 

w większości pakietów ekonometrycznych, istnieje równieŜ jego implementacja w Excelu. 

 

W literaturze ekonomicznej często spotykaną formą dekompozycji szeregu czasowego 

tx  na część cykliczną tc  i trend ttr  jest strukturalny model szeregów czasowych (ang. 

structural time series model – STM) szeroko opisany m.in. przez Harvey’a (Harvey, 1997). 

Model taki nazywany jest równieŜ modelem nieobserwowalnych komponentów (ang. 

unobserved component model – UC model) lub modelem przestrzeni stanów fazowych (ang. 

state-space model), por. Harvey i in. (2004), Harvey (2005). Modele te stanowią pewną 

ogólną klasę modeli, które mogą być między innymi zastosowane do analizy komponentu 

cyklicznego szeregu czasowego. W literaturze do estymacji komponentu cyklicznego 

stosowana jest specyfikacja zaproponowana przez Watsona w 1986 r. (por. Skrzypczyński, 

2008, Zivot, Oh, 2005, Cayen, van Norden, 2003, Aguiar, Martins, 2002, Cerra, Saxena, 

2000, Flaig, Ploetscher, 2000). Model ten przyjmuje następującą postać: 
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W powyŜszym modelu zakłada się, Ŝe trend opisany jest procesem błądzenia 

losowego z dryfem. Konsekwencją tego załoŜenia jest to, Ŝe średnie tempo wzrostu trendu 

(produktu potencjalnego) jest stałe (por. Cayen, van Norden, 2003). Cykl z kolei jest 

procesem AR(2), przy czym jego wielomian charakterystyczny nie ma pierwiastków 

jednostkowych. W analizach stosuje się równieŜ zmodyfikowany model Watsona do 

następującej postaci: 
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Jest to modyfikacja modelu Watsona zaproponowana przez Clarka w 1987 r., który 

„uzmiennił” dryf, przez co dopuścił moŜliwość zmian długookresowego tempa wzrostu (model 

trendu przyjmuje tu postać ARIMA(0,2,1)). Zmiany potencjalnego tempa wzrostu moŜna 

interpretować jako zmiany strukturalne w badanych gospodarkach. Przyjęta w modelu ST 

specyfikacja komponentów nieobserwowalnych pozwala na stosunkowo elastyczny sposób 

dekompozycji szeregu czasowego dzięki moŜliwości nakładania restrykcji na poszczególne 

komponenty modelu. Model Watsona jest tak naprawdę wersją modelu Clarka z restrykcją 

na wariancję dryfu (=0) z równania trendu. Nakładanie odpowiednich restrykcji  prowadzi do 

dekompozycji szeregu na składowe o poŜądanych przez badacza własnościach (por. Harley, 

Jeager, 1993). Warto w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe stosowanie tego typu modeli, a w 

szczególności otrzymanie poŜądanych i oczekiwanych w sensie ekonomicznym wyników, 

zaleŜy od właściwości stochastycznych analizowanego szeregu. Sukces estymacji, z uwagi 

na rekursywny charakter „filtra” Kalmana, jest w duŜym stopniu zaleŜny od przyjętych 

załoŜeń startowych (por. Mohr, 2005).  Dodatkowo, w przypadku modeli ze zmiennymi 

nieobserwowalnymi rozwiązywanych z wykorzystaniem algorytmu Kalmana, często w 

literaturze przedmiotu wspomina się o problemie ze stabilnością rozwiązania na końcach 

szeregu (por. Mohr, 2005, Planass, Rossi, 2004). 

 


