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Streszczenie

Wśród metod identyfikacji cykli koniunkturalnych można wyodrębnić podejście

oparte na teorii spektralnej dla procesów obserwowalnych z czasem dyskretnym -

czyli szeregów czasowych (patrz dla przykładu: Hodrick and Prescott (1997); Chri-

stiano and Fitzgerald (1999); Baxter and King (1999); Christiano and Fitzgerald

(2003)). Metoda ta charakteryzuje się zastosowaniem odpowiedniego narzędzia ja-

kim są tzw. filtry przepustowe, tak aby z danego agregatu makroekonomicznego

udało się wyodrębnić składową trendu, wahań cyklicznych oraz wahań sezonowych.

W literaturze znaleźć można również wiele słów krytyki na temat analizy cykliczno-

ści przy zastosowaniu filtrów liniowych (patrz Nelson and Kang (1981), Kaiser and

Maravall (1999), Gómez (2001)).

Zasadniczym celem referatu jest zastosowanie procesów prawie okresowo skore-

lowanych (patrz: Hurd and Miamee (2007), Hurd (1991), Lenart (2008)) w analizie

wahań gospodarczych w Polsce. Zaproponowana zostanie prawie okresowa struktura

wahań koniunkturalnych w pierwszym i drugim momencie. Struktura ta jest znacz-

nie bardziej ogólna od struktury szeregów czasowych stacjonarnych. W referacie

pokazane zostanie, iż struktura szeregów prawie okresowo skorelowanych tłumaczy

niektóre kontrowersje wokół działania filtrów liniowych. W celu zbadania statystycz-

nej istotności parametrów identyfikowalnych z wahaniami aktywności gospodarczej

zastosowany zostanie test oparty na metodzie podpróbkowania dla niestacjonarnych

szeregów czasowych (patrz: Politis et al. (1999), Lenart et al. (2008), Lenart (2010)).
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