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BAYESOWSKA ANALIZA SŁABEJ ODMIANY WIELOMIANOWYCH WSPÓLNYCH CZYNNIKÓW 
CYKLICZNYCH 
 

 
Analizując szeregi czasowe staramy się znaleźć ich najważniejsze własności, takie np. jak 

autokorelacja, trend stochastyczny lub deterministyczny, sezonowość. W pracy opublikowanej 

w 1993 r. R.F. Engle i S. Kozicki  wprowadzili definicję oraz zaproponowali pierwsze testy służące 

badaniu, czy jakaś własność jest wspólna dla grupy szeregów czasowych. Tę wspólną własność 

nazywamy ko-cechą (ang. common feature, cofeature). Koncepcja Engle’a i Kozickiego może być 

traktowana jako rozwinięcie dobrze znanej analizy procesów zintegrowanych i skointegrowanych. 

Innym przykładem cechy wspólnej jest ko-autokorelacja (ang. serial correlation common feature), 

z którą spotykamy się wówczas, gdy uda się znaleźć taką niezerową liniową kombinację procesów, 

która jest innowacją. W 1993 r. F. Vahid i R.F. Engle rozważyli jednocześnie ko-autokorelację dla 

pierwszych przyrostów procesu I(1) i kointegrację dla jego poziomów. Występowanie ko-

autokorelacji prowadzi do dodatkowej redukcji rzędu w modelu VEC. Ze względu na zmianę jaką ko-

autokorelacja wprowadza w dekompozycji Beveridge’a-Nelsona-Stocka-Watsona procesu 

skointegrowanego, dla tej sytuacji zaproponowano nazwę „wspólne czynniki cykliczne” (ang. 

common cyclical features). W 2006 r. A. Hecq, F.C. Palm, J.P. Urbain zdefiniowali model z tzw. słabą 

formą wspólnych czynników cyklicznych. Zakłada się wówczas niezależność kształtowania krótko- i 

długookresowej dynamiki badanego procesu. 

Wyżej wymienione sposoby poszerzenia analizy modelu VEC o współzależności krótkookresowe nie 

pozwalają na analizę niezsynchronizowanych wspólnych czynników cyklicznych. Już w 1993 r. N.R. 

Ericsson, w komentarzu do pracy Engle’a i Kozickiego (1993), zwrócił uwagę na konieczność 

poszerzenia koncepcji ko-autokorelacji o niejednoczesne związki pomiędzy zmiennymi. W 2001 r. 

G. Cubadda i A. Hecq wprowadzili koncepcję tzw. wielomianowych wspólnych czynników cyklicznych, 

poprzez które można opisywać opóźnione zależności krótkookresowe. W 2007 r. G. Cubadda zbadał 

własności modelu, w którym rozważył słabą odmianę wielomianowych wspólnych czynników 

cyklicznych. 

Celem niniejszej pracy jest bayesowska analiza ostatniego z wymienionych modeli. Jest ona 

jednocześnie kontynuacją pracy dotyczącej wnioskowania bayesowskiego w ramach modelu VEC 

ze słabą odmianą wspólnych czynników cyklicznych.  



W rozważanym modelu występują dwie macierze niepełnego rzędu. Każda z nich może być 

przedstawiona w postaci iloczynu dwóch macierzy pełnego rzędu. Pojawiająca się w takiej 

dekompozycji niejednoznaczność jest na gruncie bayesowskim rozwiązywana przez zastosowanie 

wnioskowania statystycznego na rozmaitości Stiefela oraz rozmaitości Grassmanna, dzięki czemu 

wykorzystujemy zawarte w danych informacje na temat odpowiednich przestrzeni bez konieczności 

wprowadzania takich restrykcji identyfikujących, które mogłyby zaburzyć tę analizę. 

Po wprowadzeniu definicji dotyczących koncepcji wspólnych czynników cyklicznych oraz przybliżeniu 

wykorzystywanych metod wnioskowania bayesowskiego, przedstawiona zostanie analiza spirali 

płacowo-cenowej, wykonana z wykorzystaniem danych pochodzących z polskiej gospodarki. Wydaje 

się, że w układzie płac i cen rozważenie opóźnionych zależności krótkookresowych jest empirycznie 

zasadne, na co zwrócili uwagę np. S. Fisher (1977) i J.B. Taylor (1980). 
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