
3.4 Kompleksowe pakiety do analizy wahań koniunkturalnych 

W analizach koniunktury badacze często korzystają z ogólnego oprogramowania 

ekonometryczno-statystycznego. Ogólne pakiety zawierają zaimplementowane wybrane 

procedury dekompozycji szeregów czasowych, nie zawierają jednak algorytmów słuŜących 

do analizy cech morfologicznych wahań, w tym procedur lokalizacji punktów zwrotnych. 

Powoduje to, Ŝe badacze zmuszeni są do korzystania z kilku, ogólnych pakietów 

ekonometryczno-statystycznych (by skorzystać z kilku metod dekompozycji szeregów 

czasowych) i samodzielnej implementacji procedur analizy cech morfologicznych wahań, 

bądź to w arkuszach kalkulacyjnych, bądź tworząc odpowiednie biblioteki w pakietach 

ekonometryczno-statystycznych, bądź korzystając z gotowych bibliotek, udostępnionych w 

Internecie przez innych badaczy. PowyŜsze problemy moŜna częściowo rozwiązać 

korzystając z kompleksowych pakietów słuŜących do konstrukcji wielokomponentowych 

wskaźników koniunktury. Do tego celu słuŜą trzy ogólnie dostępne pakiety: 

• pakiet BUSY przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej:  

http://eemc.jrc.ec.europa.eu/Software-BUSY.htm 

• pakiet FG Urzędu Statystycznego w Hiszpanii:  

http://www.ine.es/en/daco/daco42/daco4214/manual_en.pdf 

• pakiet CACIS OECD:  

http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34249_43437613_1_1_1_1,00.html 

 

Pakiet BUSY: BUSY jest oprogramowaniem słuŜącym do analizy koniunktury 

przygotowanym częściowo w ramach 5 programu ramowego. Zawiera zaimplementowane 

dwa główne podejścia: klasyczne podejście NBER do konstrukcji wielokomponentowych 

wskaźników koniunktury i równieŜ stosowane współcześnie podejście bazujące na analizie 

DFM. Pakiet zawiera kilka metod dekompozycji szeregu czasowego, m.in. filtr HP, BK. 

Zawiera teŜ pełną implementację procedury Bry-Boschan dla danych kwartalnych i 

miesięcznych. W pakiecie zaimplementowano teŜ analizę spektralną, analizę sygnalizacji 

punktów zwrotnych, analizę długości faz i cykli, analizę korelacji krzyŜowych. Pakiet zawiera 

teŜ bogate moŜliwości wizualizacji graficznej wyników. 

Pakiet FG: Pakiet ma zimplementowane proste metody eliminacji trendu (tj. przyrosty). 

Zawiera teŜ pełną implementację procedury Bry-Boschan dla danych miesięcznych. W 

pakiecie zaimplementowano teŜ analizę sygnalizacji punktów zwrotnych, analizę długości faz 

i cykli, analizę korelacji krzyŜowych oraz analizę amplitudy faz i cykli (tej funkcjonalności nie 

posiadają pozostałe pakiety). Pakiet pozwala na klasyfikację wskaźników i budowę 

wskaźników syntetycznych. 



Pakiet CACIS: CACIS jest programem wykorzystywanym przez OECD do konstrukcji 

publikowanych przez tą organizację wielokomponentowych wskaźników wyprzedających 

(CLI). Pakiet zawiera implementację filtra CHF i „podwójnego” filtra HP. Zawiera 

implementację programu TRAMO do wykrywania i usuwania obserwacji nietypowych. 

Zawiera implementację uproszczonej procedury Bry-Boschan do wykrywania punktów 

zwrotnych. Pozwala na analizę sygnalizacji punktów zwrotnych, analizę długości faz i cykli, 

analizę korelacji krzyŜowych. Pakiet pozwala na klasyfikację wskaźników i budowę 

wskaźników syntetycznych. 

 


