
3.6. Metody badania współbie Ŝności waha ń (synchronizacji waha ń) 
 

Często w analizach koniunktury analizuje się współbieŜność zidentyfikowanych wahań 

koniunkturalnych w analizowanej grupie zmiennych względem „cyklu referencyjnego”. Mogą 

to być analizy współbieŜności w ramach danego kraju wahań róŜnych zmiennych 

makroekonomicznych względem ogólnogospodarczego cyklu referencyjnego, często 

przyjmuje się, Ŝe są to wahania PKB. Analizuje się równieŜ wahania poszczególnych krajów 

będących przedmiotem analizy względem kraju referencyjnego, np. USA, strefy euro. 

Najczęściej stosowane metody to: 

3.6.1 analiza graficzna 

Analiza graficzna jest istotnym elementem w analizie koniunktury i pozwala w szybki i łatwy 

sposób ocenić podobieństwo przebiegu wahań. 

3.6.2 analiza porównawcz ą cech morfologicznych 

W analizie porównawczej cech morfologicznych analizowano współwystępowanie 

punktów zwrotnych względem punktów zwrotnych w zmiennej referencyjnej (dla strefy euro 

jako całości), czyli analizowano tzw. chronologię punktów zwrotnych. Badano czy punkty 

zwrotne w danym kraju wyprzedzają, czy teŜ były opóźnione względem cyklu 

referencyjnego. Oszacowano średnie wyprzedzenia/opóźnienia dla faz wzrostowych, faz 

spadkowych i średnio dla wszystkich punktów zwrotnych. Jednak na podstawie tej metody 

trudno jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski, musimy pamiętać, Ŝe dysponujemy stosunkowo 

krótkimi szeregami czasowymi, które obejmują nieduŜą ilość cykli, w związku z czym te 

charakterystyki cyklu nie są w pełni miarodajne i muszą być interpretowane z duŜą 

ostroŜnością. Oceniając wyprzedzenia / opóźnienia oraz podobieństwo segmentacji wahań 

naleŜy brać pod uwagę czy w przebiegu wahań dla danego kraju występują tzw. dodatkowe 

punkty zwrotne (extra turning points), tj. takie, które przy przyjętych zasadach nie udało się 

powiązać z Ŝadnym punktem zwrotnym w cyklu referencyjnym oraz sytuacje kiedy punkt 

zwrotny w cyklu referencyjnym nie jest powiązany z Ŝadnym punktem zwrotnym w cyklu 

danego kraju. O takim punkcie zwrotnym w cyklu referencyjnym mówi się, Ŝe został 

pominięty, przegapiony (missed turning point). Przedmiotem analizy porównawczej były 

równieŜ charakterystyki długości faz i cykli oraz amplitudy i intensywności. 



3.6.3 analiza korelacji jednoczesnych i korelacji k rzyŜowych 

Analizę korelacyjną przeprowadza się za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. W 

przypadku analizy krzyŜowej przyjęto roczne wyprzedzenia / opóźnienia (dane kwartalne +/- 

4, dane miesięczne +/- 12). 

3.6.4 analiza korelacji rekursywnych 

Z punktu widzenia stopnia synchronizacji cykli istotne jest zbadanie, czy siła tej 

synchronizacji ulega zmianom w czasie. W celu ilustracji tego procesu obliczono rekursywnie 

współczynniki korelacji jednoczesnej z ruchomą próbą. Zastosowano trzy sposoby: 

•  współczynnik korelacji z ruchomym 6-letnim oknem (C), 

• współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą w przód (6-letnia próba startowa) (C1), 

• współczynnik korelacji z rozszerzającą się próbą w tył (6-letnia próba końcowa) (C2). 

Obliczone współczynniki korelacji przypisano do ostatniej obserwacji i na wykresach 

zaprezentowano ich zmienność w czasie. 

Długość ruchomego okna w analizie korelacyjnej przyjęto arbitralnie, poniewaŜ nie istnieją 

formalne kryteria jego ustalania. Określenie długości okna leŜy w gestii badacza i zaleŜy od celu 

analizy, aczkolwiek powinna uwzględniać pewne przesłanki natury statystycznej. W niniejszym 

badaniu przyjęcie długości okna na poziomie 6 lat było wypadkową kilku czynników. Z jednej strony 

długość okna powinna być na tyle duŜa, aby pokryło ono przynajmniej jeden cykl. Liczba obserwacji 

powinna zarazem zapewnić odpowiednią liczbę stopni swobody w kontekście stosowanych narzędzi 

statystycznych. Długość okna względem całej próby nie powinna być teŜ zbyt duŜa, aby umoŜliwi ć 

zobrazowanie zmienności współczynnika korelacji, ani zbyt krótka, by nie utrudniać interpretacji jego 

zmienności. Ponadto, autorzy chcieli, aby długość okna zawierała pełne lata i w przybliŜeniu 

pokrywała połowę całej próby (13 lat). Przyjęcie okna krótszego niŜ 5 lat byłoby wątpliwe 

statystycznie, gdyŜ wówczas dysponowano by jedynie 12-16 obserwacjami, z kolei przyjęcie okna o 

długości większej niŜ 7 lat ograniczyłoby zmienność współczynników korelacji i nie pozwoliłoby na 

wychwycenie tzw. efektu akcesyjnego. Wstępne analizy wykazały, Ŝe przyjęcie długości okna w 

przedziale 5-6 lat jest optymalne. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe przedmiotem analizy są trzy rodzaje 

rekursywnych współczynników korelacji, a mianowicie współczynniki korelacji z ruchomym oknem 

oraz współczynniki korelacji z rozszerzają się w tył i przód próbą. Przy dwóch ostatnich podejściach 

wyniki nie są wraŜliwe na przyjęcie długości okna startowego. Wyniki te naleŜy interpretować łącznie. 



3.6.5 analiza przy wykorzystaniu miar spektralnych:  współczynnika koherencji 

i przesuni ęcia fazowego 

Uzupełnieniem analizy korelacyjnej było wykorzystanie wybranych statystyk 

spektralnych oszacowano koherencję i przesunięcie fazowe. Analiza spektralna  pozwala na 

analizowanie cech szeregu czasowego w dziedzinie częstotliwości. Przy wykorzystaniu metod 

analizy spektralnej moŜemy teŜ określić, jak silny jest wpływ na przebieg zmiennej jego 

poszczególnych komponentów, tj. trendu, wahań cyklicznych, sezonowych i nieregularnych. 

Dodatkowo metody spektralne dostarczają instrumentów do badania współzaleŜności 

pomiędzy dwoma szeregami czasowymi w z góry zadanym przedziale wahań 

(częstotliwościach, Szerzej na temat metod spektralnych w: Skrzypczyński (2010)). Koherencja 

pozwala właśnie na określenie siły zbieŜności dwóch szeregów czasowych w zadanym 

paśmie wahań, w niniejszym opracowaniu to pasmo wynosiło dla danych kwartalnych (6-40), 

a dla danych miesięcznych (18-120). Koherencja szeregu X względem szeregu referencyjnego 

mówi w jakim stopniu cykliczne wahania szeregu X są w stanie wytłumaczyć, są spójne z 

cyklicznymi wahaniami szeregu referencyjnego – analogia do równania linowego – 

współczynnik dopasowania R-kwadrat. Im wyŜsza wartość współczynnika tym bardziej 

podobne są cykle danego szeregu i szeregu referencyjnego. Koherencja przyjmuje wartości od 

0 do 1. Im wartości są bliŜsze 1, tym szeregi są bardziej dopasowane do siebie, są 

współzaleŜne.  

Przesunięcie fazowe informuje o opóźnieniu / wyprzedzeniu względnym szeregów 

czasowych w zadanym paśmie wahań. W niniejszym opracowaniu wartość przesunięcia 

fazowego mówi o ile okresów (miesięcy, kwartałów) wahania koniunkturalne w danym kraju 

są wyprzedzające względem szeregu referencyjnego. 

 

 


