
Monika Dędys, Anna Gutkowska

Instytut Ekonometrii SGH




Cel badania

Charakterystyka danych

 Filtracje i punkty zwrotne

 Przełącznikowe modele Markowa

Wyniki i podsumowanie

Plan prezentacji





Próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób
wskaźnik koniunktury w bankowości (IRG)
odzwierciedla zmiany wielkości związanych z
finansowym cyklem koniunkturalnym lub
gospodarczym cyklem koniunkturalnym

Cel badania




szeregi czasowe o częstotliwości kwartalnej
➢ w okresie od I kwartału 1999 do IV kwartału 2018

• produkt krajowy brutto (Eurostat)
• procentowa zmiana produktu krajowego brutto w stosunku do analogicznego 

kwartału ubiegłego roku (Eurostat)
• wskaźnik obsługi zadłużenia (BIS),
• indeks cen akcji (OECD, 2015=100),
• średni kurs indeksu WIG-banki w danym kwartale,
• iloraz kredytu do PKB (kredyt dla niefinansowego sektora) (BIS),
• agregat M3 (NBP).

➢ w okresie od I kwartału 2002 do IV kwartału 2018
• wartość dodana brutto sektora finansowego i ubezpieczeniowego (GUS),
• luka kredytowa (BIS).

Dane




 filtr Hodricka-Prescotta (1997);
• parametr wygładzania odpowiadający cyklowi 10-letniemu

 filtr Christiano-Fitzgeralda (1999);
• test ADF i kryterium BIC

 podejście Hardinga-Pagana (2002) bazujące na algorytmie
Bry-Boschan (1971) wyznaczania punktów zwrotnych;

• minimalna długość cyklu 6 kwartałów,
• minimalna długość fazy 3 kwartały,
• decyzja o wyróżnieniu ekstremum lokalnego z uwzględnieniem

dwóch kwartałów bezpośrednio poprzedzających dany kwartał
i dwóch kwartałów następujących bezpośrednio po nim

Filtracje i punkty zwrotne





Współczynniki korelacji krzyżowych 
komponentów cyklicznych

 Filtr Hodricka-Prescotta 

 -4 -3 -2 -1 0 

PKB 0,517 0,487 0,387 0,213 -0,022 
Wartość dodana brutto 0,485 0,692 0,766 0,696 0,501 
Wskaźnik obsługi zadłużenia -0,256 -0,482 -0,680 -0,818 -0,873 
Luka kredytowa -0,731 -0,719 -0,622 -0,456 -0,250 
Ceny akcji 0,413 0,592 0,743 0,821 0,796 
WIG-banki 0,380 0,537 0,641 0,657 0,569 

 Filtr Christiano-Fitzgeralda 

 -4 -3 -2 -1 0 

PKB 0,670 0,696 0,633 0,476 0,238 
Wartość dodana brutto 0,476 0,658 0,697 0,591 0,369 
Wskaźnik obsługi zadłużenia -0,066 -0,332 -0,568 -0,731 -0,791 
Luka kredytowa -0,204 -0,399 -0,560 -0,654 -0,662 
Ceny akcji 0,547 0,549 0,713 0,790 0,753 
WIG-banki 0,316 0,511 0,640 0,659 0,554 
 





Składniki cykliczne wskaźnika koniunktury
i wartości dodanej brutto




➢ Składowa nieobserwowalna 𝑆𝑡 − dwustanowy

łańcuch Markowa

➢ Składowa obserwowalna 𝑌𝑡 :

• 𝑌𝑡 = 𝜇𝑆𝑡 + 𝜙𝑆𝑡 𝑌𝑡−1 − 𝜇𝑆𝑡−1 + 𝜀𝑆𝑡 , εSt~N(0, σSt)

• 𝑌𝑡 = 𝛼𝑆𝑡 + 𝑓𝑆𝑡(𝑡) + 𝜀𝑆𝑡,       εSt~N(0, σSt)

𝑓𝑆𝑡 - funkcja liniowa lub kwadratowa bez wyrazu wolnego    

Przełącznikowe modele Markowa




➢ Ocena, 𝑜𝑡 , stanu ukrytego łańcucha Markowa w

momencie t na podstawie prawdopodobieństw
wygładzonych

𝑤𝑡 𝑖 = 𝑃(𝑆𝑡 = 𝑖|𝑌1 = 𝑦1, 𝑌2 = 𝑦2, . . , 𝑌𝑇 = 𝑦𝑇)

• 𝑜𝑡 = ቊ
1 𝑔𝑑𝑦 𝑤𝑡(1) > 0,5
0 𝑔𝑑𝑦 𝑤𝑡(1) ≤ 0,5

➢ Selekcja modeli na podstawie bayesowskiego
kryterium informacyjnego po odrzuceniu modeli
dostarczających nieadekwatnej dekompozycji

Przełącznikowe modele Markowa





Prawdopodobieństwo wygładzone (stan 0)
wskaźnik koniunktury i szereg PKB





Prawdopodobieństwo wygładzone (stan 0)
wskaźnik koniunktury i iloraz kredyt/PKB





➢ Pierwotne szeregi przekształcone na szeregi binarne
• Modele MSM – szeregi ocen stanów ukrytego 

łańcucha Markowa
• Składowe cykliczne – fazy otrzymane po 

zastosowaniu metody BB (1 dla fazy wzrostu)

➢ Miara podobieństwa

𝑤𝑠𝑘((𝑌𝑡+𝑖), (𝑌𝑡
∗)) =

1

𝑇− 𝑖
σ𝑡 |𝑜𝑡+𝑖 − 𝑜𝑡

∗ | ,  𝑖 = 0, ±1,±2

Miara podobieństwa 
zdekomponowanych szeregów 





Wyniki

➢ Zmienne o wysokim stopniu podobieństwa do 
wskaźnika koniunktury 

Szereg Wartość wsk przesunięcie model

PKB 0,228 -1 MSM

Wartość dodana 0,182 -2 Filtr HP

M3 0,103 -2 MSM

Ceny akcji 0,250 0 Filtr HP

WIG-banki 0,241 -1 Filtr HP

Kredyt / PKB 0,873 -1 MSM




 W badanym okresie wskaźnik koniunktury w

bankowości wydaje się odzwierciedlać zmiany wielkości
realnych.

 Modele MSM: duża zgodność dla PKB, agregatu M3 oraz
dla ilorazu kredytu/PKB.

 Filtr HP: duża zgodność dla wartości dodanej brutto w
sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, cen akcji oraz
indeksu WIG-banki.

 Filtr CF: brak istotnych podobieństw (wyjąwszy szereg
wartości dodanej po przesunięciu o 2 kwartały).

Wnioski


