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1. WPROWADZENIE

UporczywoĞü jest cechą szeregu czasowego wyraĪającą inercjĊ, tj. trwanie zjawiska po ustąpieniu jego przyczyny. Choü powszechnie uwaĪa siĊ, Īe inÀacja wykazuje
pewną uporczywoĞü, to jednoznaczna identy¿kacja jej Ĩródeá jest trudna do przeprowadzenia. Fuhrer (2009) wskazuje na dwa gáówne Ĩródáa uporczywoĞci inÀacji:
„nabytej” z inercji procesów produkcyjnych (ang. inherited/extrinsic persistence)
oraz „wrodzonej” (ang. intrinsic persistence), wynikającej z samej natury inÀacji: tj.
procesu ustalania cen i formuáowania oczekiwaĔ.
Inercja inÀacji moĪe podlegaü zmianom w czasie. Do najczĊĞciej wymienianych
przyczyn zmian uporczywoĞci inÀacji naleĪy (Berben i in., 2005; Westelius, 2005;
Fuhrer, 2009): przyjĊcie przez bank centralny strategii bezpoĞredniego celu inÀacyjnego, wzrost wiarygodnoĞci banku centralnego i mody¿kacja sposobu formuáowania
oczekiwaĔ inÀacyjnych, zmiany uporczywoĞci zmiennych dotyczących rynku pracy
(wynagrodzeĔ czy naturalnej stopy bezrobocia) oraz zmiany w procesie ustalania cen.
Skutkiem niĪszej inercji inÀacji jest krótsze, choü silniejsze, oddziaáywanie szoków na
inÀacjĊ i niĪsze koszty dezinÀacji po stronie wzrostu gospodarczego (Fuhrer, Moore,
1995; Cecchetti, Debelle, 2006).
Celem artykuáu jest oszacowanie stopnia i zmiany uporczywoĞci inÀacji w Polsce.
Postawiono dwie hipotezy badawcze. Pierwsza z nich gáosi, Īe w badanym okresie
(styczeĔ 1999 r. – lipiec 2012 r.) nastąpiá spadek uporczywoĞci wskaĨników inÀacji,
mierzonej za pomocą niestrukturalnych modeli szeregów czasowych. Spadek ten
mógáby wystąpiü na skutek zakotwiczenia oczekiwaĔ inÀacyjnych po przyjĊciu przez
Narodowy Bank Polski (NBP) strategii bezpoĞredniego celu inÀacyjnego, jak równieĪ
jako efekt transformacji i zmian w procesie ustalania cen przez przedsiĊbiorstwa.
Druga hipoteza dotyczy wskaĨników inÀacji na niĪszym stopniu agregacji i gáosi,
Īe poszczególne skáadniki róĪnią siĊ poziomem uporczywoĞci. Powody tej hetero1

Autorki dziĊkują dr. J. Kwiatkowskiemu za cenne wskazówki dotyczące budowy i estymacji
modeli klasy ARFIMA. Niniejszy artykuá przedstawia osobiste poglądy autorek i nie reprezentuje stanowiska NBP.
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genicznoĞci mogą wypáywaü z róĪnic w sposobie ustalania cen w poszczególnych
sektorach gospodarki i w strukturze kosztów wytwarzania poszczególnych dóbr
(por. Dhyne i in., 2006). W celu wery¿kacji tej hipotezy podjĊto próbĊ porównania poziomu i zmiany uporczywoĞci CPI oraz jego gáównych skáadników: ĪywnoĞci
i napojów bezalkoholowych, ĪywnoĞci przetworzonej i nieprzetworzonej, energii,
inÀacji z wyáączeniem cen ĪywnoĞci i energii, towarów, usáug, cen administrowanych, inÀacji po wyáączeniu cen administrowanych, usáug administrowanych i energii
administrowanej.
Artykuá skáada siĊ z czterech czĊĞci. Pierwsza z nich wyjaĞnia znaczenie uporczywoĞci inÀacji, wskazuje na najczĊĞciej stosowane metody jej estymacji oraz przytacza
wczeĞniejsze wyniki dostĊpne w literaturze przedmiotu. Druga czĊĞü poĞwiĊcona jest
opisowi danych wykorzystanych w artykule i badaniu ich stacjonarnoĞci. Kolejna
czĊĞü opracowania zawiera szacunki uporczywoĞci wykorzystujące metody oparte na
modelach autoregresyjnych: sumĊ parametrów, najwiĊkszy pierwiastek charakterystyczny procesu AR oraz liczba okresów, po których wygasa poáowa wielkoĞci szoku
(Marques, 2004; Pivetta, Reis, 2007; Fuhrer, 2009). Finalna czĊĞü artykuáu poĞwiĊcona jest testowaniu integracji uáamkowej analizowanych szeregów czasowych oraz
szacunkom uporczywoĞci inÀacji w oparciu o modele ARFIMA (Koop i in., 1997;
Baillie, 1996; Kwiatkowski, 1999a).
2. PRZEGLĄD LITERATURY

UporczywoĞü inÀacji w badaniach empirycznych jest najczĊĞciej analizowana
na poziomie zagregowanych wskaĨników cen: CPI lub inÀacji bazowej (czĊsto de¿niowanej jako skáadnik inÀacji). Wydaje siĊ tymczasem, Īe analiza uporczywoĞci
inÀacji zdezagregowanej moĪe wnieĞü dodatkowe informacje umoĪliwiające gáĊbsze
zrozumienie charakteru procesów inÀacyjnych oraz transmisji impulsów monetarnych,
ze wzglĊdu na potencjalną heterogenicznoĞü procesów cenotwórczych w sektorach.
Ocena skali tego zróĪnicowania dla poszczególnych grup cen umoĪliwia wyodrĊbnienie komponentów, które przyczyniają siĊ do zwiĊkszenia uporczywoĞci ogólnego
wskaĨnika inÀacji. Pozwala ona równieĪ na wery¿kacjĊ tezy, Īe Ğrednia uporczywoĞü
inÀacji w gospodarce moĪe byü wyĪsza niĪ uporczywoĞü jej skáadników (tzw. efekt
agregacji). Granger (1980) wykazaá, Īe przy speánieniu pewnych zaáoĪeĔ agregacja
pojedynczych procesów z krótką pamiĊcią daje w koĔcowym wyniku proces z dáugą
pamiĊcią. Efekt agregacji na przykáadzie wskaĨników inÀacji badali m.in. Altissimo,
Mojon, Zaffaroni (2009).
RóĪny poziom uporczywoĞci inÀacji pomiĊdzy krajami tworzącymi uniĊ monetarną sprawia Īe wspólna polityka pieniĊĪna moĪe mieü dla kaĪdego z nich róĪne
skutki (zob. Narodowy Bank Polski, 2009). Podobny efekt moĪe wystąpiü w przypadku wyraĨnych róĪnic w uporczywoĞci pomiĊdzy sektorami. Analizując zasadnoĞü
budowania miar inÀacji bazowej na zasadzie wyáączania np. cen ĪywnoĞci ze wskaĨ-
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nika CPI, Walsh (2011) sugeruje, Īe wykluczenie z CPI komponentów o wyĪszej
uporczywoĞci i obserwowanie przez bank centralny wyáącznie pozostaáej czĊĞci cen
moĪe prowadziü do zafaászowanego obrazu caáoĞci procesów inÀacyjnych (zob.
równieĪ Altissimo, Ehrmann, Smets, 2006). Analiza uporczywoĞci poszczególnych
skáadników inÀacji leĪy równieĪ u podstaw konstrukcji alternatywnych miar inÀacji
bazowej (por. Cutler, 2001).
W przypadku badania kierunku zmian uporczywoĞci inÀacji interesujące wydaje
siĊ to, czy nastĊpuje on w wyniku znaczącego obniĪenia siĊ uporczywoĞci w jednym
komponencie, czy teĪ jest efektem podobnych zmian charakteru procesów cenotwórczych zachodzących w róĪnych sektorach gospodarki. Analiza zdezagregowana
umoĪliwia wiĊc po pierwsze, potwierdzenie wyniku uzyskanego na poziomie inÀacji
ogóáem, a po drugie dokáadniejszą identy¿kacjĊ sektorowych Ĩródeá zmian. Podsumowanie róĪnych wyników badaĔ dotyczących uporczywoĞci skáadników inÀacji
w Europie i na Ğwiecie zawiera tabela 1. Mając na uwadze rozbieĪnoĞci wynikające
z zastosowania róĪnej metodyki w wiĊkszoĞci przypadków moĪna stwierdziü, Īe najczĊĞciej wystĊpuje efekt agregacji. Skáadnikami o niĪszej niĪ Ğrednia uporczywoĞci
są przede wszystkim ceny energii, czasami takĪe ceny ĪywnoĞci (zwáaszcza nieprzetworzonej), natomiast najwyĪsza uporczywoĞü wystĊpuje najczĊĞciej w przypadku cen
towarów nieĪywnoĞciowych.
Wydaje siĊ, Īe na uporczywoĞü inÀacji wpáyw mieü moĪe równieĪ skala regulacji
cen. TematykĊ tĊ poruszają Lünnemann i Mathä (2005) w swoim badaniu obejmującym poszczególne kraje UE15 oraz agregaty HICP (zharmonizowany wskaĨnik cen
konsumpcyjnych) dla UE15 i strefy euro. Zwracają oni uwagĊ na fakt, Īe z powodu
obowiązywania instytucjonalnej procedury zmiany cen regulacja cen w gospodarce
moĪe sprzyjaü ich inercji. Jednak na podstawie róĪnych wyników badaĔ (zob. tabela 1)
nie moĪna jednoznacznie powiedzieü, czy inercja tych komponentów w prosty sposób
przekáada siĊ na inercjĊ agregatu inÀacji.
Badanie uporczywoĞci moĪe przebiegaü na wiele róĪnych sposobów. Istnieją
dwa podstawowe rodzaje metod: statystyczne (por. Marques, 2004; Pivetta, Reis,
2007; Fuhrer, 2009 i Altissimo, Mojon, Zaffaroni, 2009), które obejmują budowĊ
modeli autoregresyjnych i analizĊ ich wáaĞciwoĞci oraz strukturalne, opierające siĊ
w gáównej mierze na analizie parametrów krzywej Phillipsa. Nowokeynesistowska
krzywa Phillipsa pozwala na zbadanie uporczywoĞci pochodzącej z bezwáadnoĞci luki
produkcyjnej (ang. extrinsic persistence). Z kolei w hybrydowej wersji krzywej (Gali,
Gertler, 1999) moĪna dodatkowo zaobserwowaü uporczywoĞü wynikającą z samego
procesu stanowienia cen, niezaleĪnie od inercji luki produkcyjnej – ang. intrinsic
persistence).
W niniejszej analizie wykorzystano modele niestrukturalne dla pojedynczych
szeregów czasowych. Gáównym powodem zaniechania analizy strukturalnej byá duĪy
stopieĔ dezagregacji wykorzystanych wskaĨników inÀacji. Budowa krzywej Phillipsa
dla kaĪdego skáadnika wymagaáaby oszacowania zdezagregowanej luki produkcyjnej,
co znacząco wykracza poza zakres niniejszego artykuáu.
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Tabela 1.
UporczywoĞü inÀacji i jej gáównych komponentów – przegląd literatury
Kraj
(okres
badania)

Miary
uporczywoĞci

Walsh
(2011)

91
krajów

SUM,
LAR, HL

CPI m/m w podziale
na ĪywnoĞü i pozostaáe
ceny

uporczywoĞü nieĪywnoĞciowej
czĊĞci CPI jest wyraĨnie niĪsza niĪ
ĪywnoĞci i CPI

Bilke
(2005)

Francja
(1972–
–2004)

SUM

CPI m/m, w tym
141 wskaĨników cen
towarów i usáug oraz:
ĪywnoĞü przetworzona
i nieprzetworzona,
towary, energia, usáugi

CPI ogóáem – wyĪsza uporczywoĞü
niĪ komponenty (efekt agregacji);
najwyĪsza uporczywoĞü
– towary, najniĪsza – ĪywnoĞü
nieprzetworzona i energia;
uporczywoĞü wyraĨnie niĪsza po
uwzglĊdnieniu zmiany strukturalnej

Lünnemann, UE
Mathä
i strefa
(2004)
euro
(1995–
–2003)

SUM,
MR

áącznie 1400
zdezagregowanych
komponentów HICP
kw/kw

najwyĪsza uporczywoĞü – ĪywnoĞü,
istotnie niĪsza – usáugi i dobra
trwaáe

Lünnemann, UE
Mathä
i strefa
(2005)
euro
(1995–
–2004)

SUM

HICP kw/kw
w podziale na usáugi
i pozostaáe ceny oraz
na ceny regulowane
i pozostaáe ceny

usáugi – wyĪsza uporczywoĞü niĪ
HICP ogóáem, w przypadku samych
cen regulowanych brak wyraĨnych
róĪnic

Clark
(2006)

USA
(1959–
–2002)

SUM

wskaĨnik inÀacji
osobistych wydatków
konsumpcyjnych
(PCE), po wyáączeniu
cen ĪywnoĞci i energii
oraz podziaá na dobra
trwaáe, nietrwaáe
i usáugi, m/m i kw/kw

zauwaĪalny efekt agregacji; brak
znaczących róĪnic w uporczywoĞci
dóbr trwaáych, nietrwaáych i usáug
(jeĞli nie uwzglĊdnimy zmiany
strukturalnej – przesuniĊcia
Ğredniej); uwzglĊdnienie zmiany
powoduje obniĪenie uporczywoĞci
cen dóbr nietrwaáych i usáug oraz
agregatu

Babecký,
Horváth,
Coricelli
(2009)

Czechy
(1994–
–2005)

statystyki
testowe
ADF, PP,
KPSS

412 wskaĨników cen
towarów i usáug oraz
agregaty: wskaĨnik
cen ogóáem, dobra
handlowalne
i niehandlowalne + 12
kategorii COICOP r/r

najsáabsza uporczywoĞü – surowce,
najsilniejsza – dobra trwaáe; ceny
regulowane – niĪsza uporczywoĞü
niĪ w wiĊkszoĞci pozostaáych
analizowanych kategorii, usáugi
– uporczywoĞü nieznacznie powyĪej
Ğredniej dla analizowanych kategorii

ħródáo

Analizowane wskaĨniki
inÀacji

Wnioski

SUM – suma parametrów autoregresyjnych; LAR – najwiĊkszy pierwiastek charakterystyczny wielomianu AR; HL – póáokres wygasania szoku; MR – ang. mean reversion – parametr wyraĪający czĊstotliwoĞü powrotu do Ğredniej.
ħródáo: opracowanie wáasne.
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3. DANE

Siáa inercji w szeregu czasowym inÀacji jest silnie powiązana z mechanizmami
stanowienia cen poszczególnych produktów. W czĊĞci empirycznej analizowany jest
stopieĔ uporczywoĞci inÀacji w podziale na gáówne skáadniki: CPI, ĪywnoĞü i napoje
bezalkoholowe (równieĪ w podziale na przetworzoną i nieprzetworzoną), energia,
inÀacja po wyáączeniu cen ĪywnoĞci i energii (dalej – inÀacja bazowa), towary,
usáugi. WyróĪnienie podobnych podziaáów wskaĨników cen, skonstruowanych choüby
do celów porównawczych, moĪemy znaleĨü w wielu pracach na temat uporczywoĞci
inÀacji na poziomie zdezagregowanym (zob. tabela 1).
Aby zwery¿kowaü wpáyw czynnika regulacyjnego na ceny w Polsce oraz ustaliü
relatywną skalĊ zmian uporczywoĞci tej kategorii cen, w niniejszym badaniu zastosowano takĪe alternatywną dezagregacjĊ wskaĨnika CPI, wyodrĊbniając z niego
wskaĨnik cen administrowanych2 oraz wskaĨnik obejmujący pozostaáe ceny. Ceny
administrowane podzielono zaĞ dalej na wskaĨnik cen energii i wskaĨnik cen usáug,
aby sprawdziü, czy regulacja w poszczególnych sektorach gospodarki róĪni siĊ co do
charakteru pod wzglĊdem trwaáoĞci szoku.
Wszystkie analizowane wskaĨniki cen powstaáy w wyniku agregacji tzw. wskaĨników cen grup elementarnych towarów i usáug konsumpcyjnych obliczanych przez
Gáówny Urząd Statystyczny. Obliczenia prowadzone są zgodnie z metodyką stosowaną przez GUS. Podziaá na skáadniki zostaá dokonany na podstawie grup COICOP
(por. Eurostat, 2001). Ich skáad przedstawiony zostaá w Zaáączniku. Indeksy te wyraĪone są w postaci odsezonowanych (TRAMO/SEATS) wskaĨników w ujĊciu m/m
z okresu od stycznia 1999 r. do lipca 2012 r.
Wybrane szeregi czasowe zostaáy poddane badaniu niestacjonarnoĞci, która jest
silnie związana z zagadnieniem uporczywoĞci. JeĞli proces zawiera pierwiastek jednostkowy, to moĪna przyjąü, Īe jego uporczywoĞü jest bardzo silna.
W celu zwery¿kowania stacjonarnoĞci analizowanych szeregów czasowych
zastosowano testy pierwiastka jednostkowego (rozszerzony test Dickeya-Fullera
– ADF (Said, Dickey, 1984) i Phillipsa-Perrona – PP (Phillips, Perron, 1988)) oraz
stacjonarnoĞci Kwiatkowskiego, Phillipsa, Schmidta i Shina – KPSS (Kwiatkowski
i in., 1992). Sprzeczne wyniki testów pierwiastka jednostkowego i stacjonarnoĞci
(np. odrzucenie hipotezy zerowej zarówno w teĞcie ADF jak i KPSS) wynikaü mogą
ze sáabej mocy tych testów. Inną moĪliwoĞcią, wskazaną przez Hasslera i Woltersa
(1995) jest zintegrowanie danego szeregu w stopniu uáamkowym. Test KPSS moĪe
zbyt czĊsto prowadziü do odrzucenia H0 równieĪ wówczas, gdy szereg charakteryzuje
siĊ zmianą strukturalną (zob. Lee, Amsler, 1997).

2

Szczegóáowa de¿nicja cen administrowanych oraz opis konstrukcji wskaĨników są zamieszczone
na stronie NBP: http://nbp.pl/statystyka/bazowa/metodologia.pdf.
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Tabela 2.
WartoĞci statystyk testowych testów pierwiastka jednostkowego
Test ZA

Zmiana strukturalna
w teĞcie ZA

0,38

-5,832 ***

2001:06

0,72**

-5,726 ***

2001:06

-9,47 *** -10,72 ***

0,26

-7,399 ***

2001:03

ĩywnoĞü

-9,21 ***

-9,21 ***

0,08

-9,723 ***

2001:06

ĩyw_przet

-6,24 ***

-6,24 ***

0,07

-6,671 ***

2001:01

-11,96 *** -11,94 ***

0,07

-12,291 ***

2001:07

WskaĨnik

ADF

PP

CPI

-6,81 ***

-6,99 ***

Bazowa

-4,35 ***

-7,47 ***

Energia

ĩyw_nprzet

KPSS

CPI_bez_adm

-6,75 ***

-6,81 ***

0,28

-8,240 ***

2001:06

Usáugi

-4,15 ***

-5,06 ***

0,73**

-6,434 ***

2001:06

Towary

-2,89 ***

-6,97 ***

0,66**

-4,742 *

2001:06

Admin

-4,14 ***

-9,11 ***

0,35

-5,918 ***

2001:06

-13,07 *** -13,08 ***

0,15

-7,096 ***

2008:02

0,58**

-8,037 ***

2001:06

Energia_adm
Usáugi_adm

-7,60 ***

-7,60 ***

Rząd opóĨnieĔ zostaá wybrany na podstawie kryteriów informacyjnych. W tabeli podano wartoĞci krytyczne testów. Gwiazdkami oznaczono odrzucenie hipotezy zerowej na poziomach istotnoĞci: 1% (***),
5% (**) i 10% (*).
ħródáo: obliczenia wáasne.

Wyniki testów ADF oraz PP (zob. tabela 2) wskazują, Īe wszystkie analizowane
szeregi są stacjonarne (hipoteza o istnieniu pierwiastka jednostkowego zostaáa odrzucona na 1% poziomie istotnoĞci). Z drugiej strony, w przypadku szeregów czasowych
inÀacji bazowej, usáug, towarów i usáug administrowanych, wyniki testu KPSS wskazują na odrzucenie hipotezy o stacjonarnoĞci na poziomie istotnoĞci 5%. Zachodzi
wiĊc moĪliwoĞü, Īe w przypadku tych szeregów czasowych naleĪy poszukaü dla nich
innej, bardziej záoĪonej specy¿kacji (integracja uáamkowa, stacjonarnoĞü wokóá nieliniowego trendu, itp., Kwiatkowski i in., 1992).
Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia stacjonarnoĞci i póĨniejszego badania
uporczywoĞci szeregów czasowych inÀacji jest wystĊpowanie zmian strukturalnych.
Perron (1989) wskazuje, Īe nieuwzglĊdnienie istniejących zmian strukturalnych moĪe
znacząco zaburzyü wyniki testów pierwiastków jednostkowych.
W przypadku analizowanego szeregu inÀacji zmiana strukturalna jest moĪliwa
z kilku powodów. Po pierwsze, w analizowanym okresie istotnie ewoluowaáa strategia polityki pieniĊĪnej – w 1999 roku wprowadzono strategiĊ bezpoĞredniego celu
inÀacyjnego, który przez początkowe lata dodatkowo ulegaá zmianom (por. „Strategia polityki pieniĊĪnej po 2003 roku”). W szczególnoĞci wiarygodne wprowadzenie

UporczywoĞü inÀacji i jej komponentów – badanie empiryczne dla Polski

193

bezpoĞredniego celu inÀacyjnego pociąga za sobą zakotwiczenie oczekiwaĔ (Walsh,
2009) i zmianĊ strukturalną w szeregu inÀacji. Franta, Saxa i Šmidková (2010) wskazują na dodatkowe Ĩródáa zmian strukturalnych w inÀacji krajów Europy ĝrodkowo-Wschodniej. Są to konwergencja w ramach Unii Europejskiej, deregulacja cen oraz
efekt krótkich szeregów czasowych.
UwzglĊdniając moĪliwoĞü wystĊpowania zmiany strukturalnej, przeprowadzono
test pierwiastka jednostkowego Zivota i Andrewsa (1992). Jego wyniki zaprezentowano w tabeli 2. Hipotezą zerową testu jest wystĊpowanie pierwiastka jednostkowego,
a alternatywną – stacjonarnoĞü szeregu po uwzglĊdnieniu jednej zmiany strukturalnej w Ğredniej. Statystyczną istotnoĞü wystĊpowania zmiany strukturalnej wskazanej w teĞcie Zivota-Andrewsa zwery¿kowano dodatkowo testem Chowa. Wyniki
testu Zivota-Andrewsa Ğwiadczą, Īe w niemal kaĪdym przypadku hipoteza zerowa
mówiąca o pierwiastku jednostkowym zostaáa odrzucona na poziomie istotnoĞci 1%
na rzecz hipotezy alternatywnej, gáoszącej, Īe dany szereg czasowy jest stacjonarny
i jednoczeĞnie zawiera zmianĊ strukturalną w Ğredniej. Jedynym wyjątkiem jest szereg
towarów, w przypadku którego brakuje podstaw do odrzucenia hipotezy mówiącej
o wystĊpowaniu pierwiastka jednostkowego na poziomie istotnoĞci 5% (choü na
poziomie istotnoĞci 10% moĪna mówiü o stacjonarnoĞci z uwzglĊdnieniem zmiany
strukturalnej).
Godny uwagi jest równieĪ fakt, Īe wiĊkszoĞü szeregów czasowych wykazuje
zmianĊ strukturalną w tym samym okresie – tj. w pierwszej poáowie 2001 roku.
Zmiana Ğredniej szeregów czasowych inÀacji w tym okresie moĪe mieü dwa Ĩródáa.
Pierwsze z nich to polityka pieniĊĪna, podlegająca transformacji w latach 1999–2003.
Drugim powodem moĪe byü silny spadek inÀacji związany ze znacznym spowolnieniem gospodarczym wystĊpującym w latach 2001 i 2002.
Biorąc pod uwagĊ wyniki testów stacjonarnoĞci, ocena uporczywoĞci w dalszej
czĊĞci pracy zostanie przeprowadzona wedáug dwóch, konkurencyjnych metod.
Pierwsza z nich zakáada, Īe po uwzglĊdnieniu zmiany strukturalnej w pierwszej
poáowie 2001 roku szeregi są stacjonarne. Odpowiedzią na tak postawiony problem
jest analiza szeregów czasowych w klasie modeli AR. W tej czĊĞci posáuĪono siĊ
szeregami w postaci odchyleĔ od Ğredniej, z uwzglĊdnieniem zmiany strukturalnej
w szeregach: CPI, inÀacji bazowej, energii, CPI z wyáączeniem cen administrowanych, usáug, towarów, wskaĨnika cen administrowanych i usáug administrowanych.
W przypadku pozostaáych szeregów czasowych wyniki testu Chowa nie potwierdziáy
istotnoĞci zmiany strukturalnej, dlatego szeregi zostaáy pozbawione Ğredniej staáej
w caáej próbie.
Drugi sposób pomiaru uporczywoĞci wynika z przyjĊtego zaáoĪenia o braku
zmiany strukturalnej i jednoczesnym zintegrowaniu szeregów inÀacji w stopniu uáamkowym. Szerszy opis tego zagadnienia oraz formalne testowanie zasadnoĞci przyjĊcia
tych dwóch metod znajdują siĊ w piątej sekcji artykuáu.
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4. MIERNIKI UPORCZYWOĝCI OPARTE NA JEDNOWYMIAROWYCH MODELACH
AUTOREGRESJI

Z punktu widzenia celu niniejszego badania metody niestrukturalne stanowią
wystarczające narzĊdzie analizy stopnia uporczywoĞci i jej zmian i są do tego celu
powszechnie wykorzystywane (por. Marques, 2004; Pivetta, Reis, 2007; Fuhrer, 2009;
Altissimo i in., 2009).
Do oceny uporczywoĞci analizowanych szeregów czasowych posáuĪono siĊ kilkoma miernikami związanymi z modelem autoregresyjnym zbudowanym dla szeregów inÀacji w postaci odchyleĔ do Ğredniej:


 ݐݔൌ σ݆ ൌͳ ߚ݆ ݐݔെ݆  ߳ ݐ,

(1)

gdzie: xt to analizowany szereg odchyleĔ poziomu inÀacji od Ğredniej z uwzglĊdnioną
zmianą strukturalną.
Wykorzystano nastĊpujące mierniki:
1) najwyĪszy pierwiastek wielomianu charakterystycznego modelu (1) (ang. largest
autoregressive root – LAR, Stock, 1991; De Jong, Whiteman, 1991);
2) sumĊ parametrów w modelu (1) (ang. sum of the coef¿cients – SUM, Nelson,
Plosser, 1982);
3) liczba okresów, po jakich wygaĞnie poáowa pojedynczego szok w modelu (ang.
half-life – HL).
Pierwsza miara uporczywoĞci związana jest z wielomianem opóĨnieĔ modelu
AR(p):




 ݐݔെ   ߚ݆ ݐݔെ݆ ൌ ෑ൫ͳ െ ߣ݆ ܮ൯ ݐݔ ߝ ݐǡ,
݆ ൌͳ

(2)

݆ ൌͳ

gdzie LAR Ł max |Ȝj|.
Z punktu widzenia tempa wygasania szoków w modelu, najwyĪszy pierwiastek
równania charakterystycznego procesu AR jest decydującym czynnikiem siáy oddziaáywania zadanego szoku w dáugim okresie (Pivetta, Reis, 2007). W ekstremalnym
wypadku, kiedy pierwiastek ten wynosi 1, proces opisany danym modelem ma
nieskoĔczoną inercjĊ, z drugiej strony – pierwiastek równy zero sprawia, Īe szoki
oddziaáujące na szereg natychmiastowo wygasają. W przypadkach poĞrednich, im
wyĪszy pierwiastek, tym proces powrotu do poziomu sprzed powstania szoku trwa
dáuĪej. Wadą stosowania LAR jako miary uporczywoĞci jest fakt, Īe ignoruje on
pozostaáe pierwiastki wielomianu charakterystycznego, co moĪe nieco znieksztaácaü
wyniki (Phillips, 1991; Andrews, 1993).
Drugą miarĊ otrzymaną na podstawie modelu AR(p) stanowi suma parametrów
modelu (1):
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ܷܵ ܯൌ σ݆ ൌͳ ߚ݆ .

(3)

Miara ta z jednej strony uwzglĊdnia wszystkie parametry przy opóĨnionej zmiennej objaĞnianej w modelu. Z drugiej zaĞ, wadą jej jest przykáadanie równej wagi do
wszystkich wspóáczynników autoregresyjnych.
Trzecia miara uporczywoĞci – HL wykorzystuje funkcjĊ odpowiedzi na impuls
w postaci liczby okresów, po jakich wygaĞnie poáowa jednostkowego szoku w modelu.
HL dla modelu (1) przy rzĊdzie autoregresji oblicza siĊ za pomocą wzoru (por.
Rossi, 2005):
 ܮܪൌ

ሺͲǡͷሻ
.
ሺߚͳ ሻ

(4)

Dla modeli o wyĪszym rzĊdzie autoregresji miara (4) jest obciąĪona i dokáadniejszych wyników dostarcza wyznaczenie HL bezpoĞrednio z funkcji odpowiedzi na
impuls. Zaletą HL jest áatwa interpretacja wyniku i ich porównywalnoĞü dla róĪnych
postaci modelu. W przypadku gdy funkcja odpowiedzi na impuls oscyluje wokóá
zera (co moĪe siĊ zdarzyü na przykáad gdy któryĞ wspóáczynnik w modelu AR jest
ujemny) HL znacząco zaniĪa ocenĊ uporczywoĞci.
Badanie polegaáo na oszacowaniu parametrów modeli AR(p) dla kaĪdego z komponentów inÀacji, w przesuwanym, 9-letnim oknie estymacji. Szeregi zostaáy wyraĪone jako odchylenia od Ğredniej, mając na wzglĊdzie poprawkĊ związaną ze zmianą
strukturalną w czerwcu 2001 roku.
Rząd opóĨnieĔ dla kaĪdego skáadnika zostaá wybrany na caáej próbie na podstawie
kryteriów informacyjnych (zob. tabela 3). JakoĞü wybranej postaci modelu oceniono
za pomocą testu autokorelacji skáadnika losowego. Z otrzymanych rezultatów testów
Portmanteau wynika, Īe skáadniki losowe w omawianych modelach nie wykazują
autokorelacji na poziomie istotnoĞci 10%.
Tabela 3.
Rząd autoregresji w modelach AR(p) opisujących poszczególne szeregi inÀacji
WskaĨnik

Rząd AR

WskaĨnik

Rząd AR

CPI

AR(1)

CPI_bez_adm

AR(1)

Bazowa

AR(2)

Usáugi

AR(1)

Energia

AR(2)

Towary

AR(2)

ĩywnoĞü

AR(1)

Admin

AR(3)

ĩyw_przet

AR(1)

Energia_adm

AR(3)

ĩyw_nprzet

AR(1)

Usáugi_adm

AR(1)

ħródáo: obliczenia wáasne.
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Opierając siĊ na oszacowanych parametrach modeli AR dla wskaĨnika CPI i jego
skáadników (postaci wskazanej w tabeli 3), dla kaĪdego szeregu inÀacji policzono
miary uporczywoĞci: LAR, SUM i HL. Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe model AR(1) byá
najczĊĞciej wskazywany przez kryteria informacyjne, miary LAR i SUM są czĊsto toĪsame. Dlatego teĪ na wykresie ilustrującym poziom i zmianĊ uporczywoĞci
(rysunek 1) umieszczone zostaáy jedynie sumy parametrów AR oraz HL. Dodatkową
informacją, na którą warto zwróciü uwagĊ jest suma parametrów w modelu bez
uwzglĊdnienia zmiany strukturalnej w Ğredniej na początku 2001 roku (na wykresach
zaznaczona jest ona przerywaną linią).

Rysunek 1. Suma parametrów modelu AR(p) oraz HL
ħródáo: opracowanie wáasne.

Z otrzymanych wyników moĪna wyciągnąü nastĊpujące wnioski. NajwyĪszą
uporczywoĞcią charakteryzują siĊ szeregi czasowe: cen administrowanych, towarów,
usáug, inÀacji bazowej i ĪywnoĞci przetworzonej. NajniĪszą z kolei, wykazują szeregi
energii, energii administrowanej, ĪywnoĞci ogóáem oraz ĪywnoĞci nieprzetworzonej.
Liczba okresów, po których wygaĞnie poáowa szoku (HL) w wiĊkszoĞci szeregów
czasowych wynosi tylko jeden okres. Wyjątek stanowią szeregi usáug administrowa-
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nych, gdzie poáowa wartoĞci szoku wygasa po wiĊcej niĪ 10 okresach, i ĪywnoĞci
przetworzonej, dla którego HL wynosi przeciĊtnie 2 miesiące.
Oszacowanie uporczywoĞci w przypadku szeregów czasowych cen administrowanych, w szczególnoĞci usáug administrowanych, jest trudne do wykonania ze wzglĊdu
na skokowe i krótkotrwaáe zmiany poziomu szeregu, bĊdące nastĊpstwem decyzji
administracyjnych. Z tego wzglĊdu do oszacowania parametrów modeli klasy AR
w przypadku szeregów czasowych cen administrowanych naleĪy podchodziü z wiĊkszą ostroĪnoĞcią.
Na uwagĊ zasáuguje takĪe silny wpáyw zmiany strukturalnej na wyniki szacunków
uporczywoĞci (por. przerywana linia na wykresie – SUM w modelach skonstruowanych bez uwzglĊdnienia tej zmiany). JeĪeli jest szacowana na podstawie surowych
szeregów, jest duĪo wyĪsza i wykazuje tendencjĊ do spadku w czasie. Spadek ten
przestaje byü wyraĨny, kiedy w przesuwanym oknie estymacji uwzglĊdnimy zmianĊ
strukturalną. Hipoteza o spadku uporczywoĞci nie moĪe zostaü potwierdzona dla
wiĊkszoĞci szeregów czasowych. TendencjĊ spadkową wykazują jedynie miary uporczywoĞci dla szeregów: towarów i ĪywnoĞci przetworzonej.
5. UPORCZYWOĝû INFLACJI W ĝWIETLE INTEGRACJI UàAMKOWEJ

UwzglĊdnianie potencjalnych zmian strukturalnych w szeregach czasowych
inÀacji w trakcie badania jej uporczywoĞci ma powaĪny wpáyw na uzyskane wyniki.
Mayoral (2006) i Dolado, Gonzalo, Mayoral (2006), pokazali, Īe pewne cechy stacjonarnych szeregów czasowych zawierających zmiany strukturalne, w tym m.in.
podobna struktura autokorelacyjna szeregów czasowych, mogą wystąpiü równieĪ
w przypadku szeregów czasowych zintegrowanych uáamkowo i dlatego procesy te
mogą byü ze sobą mylone.
Fakt, Īe szeregi inÀacji mogą reagowaü na szoki inaczej niĪ tylko w sposób
permanentny, ale jednoczeĞnie bardziej uporczywy niĪby to wynikaáo ze stopnia integracji równego 0, zostaá w literaturze wielokrotnie udokumentowany. Baillie (1996)
przytacza przykáady zastosowania modeli ARFIMA do modelowania inÀacji w kilku
wczesnych publikacjach. Wykorzystując tĊ klasĊ modeli Meller, Nautz (2009) analizowali zmianĊ uporczywoĞci inÀacji w krajach strefy euro po wprowadzeniu wspólnej waluty. Gadea, Mayoral (2006) estymowaáy parametry modeli klasy ARFIMA,
a nastĊpnie wykorzystaáy je do analizy uporczywoĞci inÀacji w 21 krajach OECD.
Franta, Saxa i Šmidkova (2010) zaprezentowali badanie uporczywoĞci inÀacji dla
nowych krajów czáonkowskich UE pokazując, Īe implikacje dla uporczywoĞci inÀacji
w sytuacji skokowej zmiany niektórych parametrów modelu oraz w przypadku wystĊpowania integracji uáamkowej wyraĨnie siĊ róĪnią. Na podobne róĪnice wskazuje teĪ
Bos (2001), który na przykáadzie inÀacji w USA wykazuje, Īe uwzglĊdnienie dáugiej
pamiĊci w modelowaniu inÀacji znacznie podwyĪsza jakoĞü prognoz i zmniejsza ich
niepewnoĞü.
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Tradycyjnie, analiza szeregów czasowych skupiaáa siĊ wokóá dwóch alternatyw: obecnoĞci pierwiastka jednostkowego, czyli nieskoĔczonej pamiĊci, oraz braku
pierwiastka jednostkowego, czyli krótkiej pamiĊci oznaczającej wygasanie szoków
w skoĔczonym, krótkim horyzoncie czasowym. UjĊcie to nie bierze jednak pod uwagĊ
moĪliwoĞci wystąpienia przypadków poĞrednich, w których parametr d, oznaczający
stopieĔ integracji, przyjmuje wartoĞci niecaákowite. Tymczasem analiza integracji
uáamkowej pozwala na scharakteryzowanie szerszej i bardziej ogólnej klasy procesów.
JeĞli przyjmiemy, Īe poziom inÀacji (yt) jest procesem integracji uáamkowej, zintegrowanym w stopniu d (yt ~ I(d)), to moĪna zapisaü go w postaci (por. Kwiatkowski,
1999b; Baillie, 1996): ǻdyt = zt, gdzie:
݀ሺͳെ݀ሻʹܮ
݀
݇
ο݀ ൌ ሺͳ െ ܮሻ݀  ൌ σλ
െ ݀ሺͳ െ ݀ሻሺʹ െ ݀ሻ ͵ܮȀ͵Ǩ െ ڮ,,
݇ൌͲ ቀ ቁ ሺെܮሻ ൌ ͳ െ ݀ ܮെ
ʹǨ
݇

(5)

dla d > –1, gdzie: L – operator opóĨnieĔ, d – stopieĔ integracji.
JeĞli zt jest biaáym szumem, proces yt nazywany jest uáamkowym biaáym szumem.
JeĞli zt jest stacjonarnym i odwracalnym procesem ARMA(p,q), to yt nazywany jest
procesem ARFIMA(p,d,q) (Granger, Joyeux, 1980; Hosking, 1981).
Parametr d nazywany jest równieĪ „parametrem pamiĊci”, gdyĪ determinuje on
Ğrednio- i dáugookresowy wpáyw szoków na przebieg procesu. Ze wzglĊdu na wartoĞü
d, procesy zintegrowane uáamkowo dzielimy na (por. Kwiatkowski, 1999b): procesy
stacjonarne, z krótką pamiĊcią (d = 0), procesy stacjonarne z tzw. Ğrednią pamiĊcią
(d  (–0,5, 0)), procesy stacjonarne z dáugą pamiĊcią (d  (0, 0,5)). Dla d  < 0,5, 1)
szoki są przejĞciowe, ale ich wygasanie trwa tak dáugo, Īe wariancja procesu jest niestaáa w czasie co sprawia, Īe proces jest niestacjonarny. W koĔcu, d = 1 oznacza, Īe
proces jest niestacjonarny – ma asymptotycznie dąĪącą do nieskoĔczonoĞci wariancjĊ,
a szoki mają wpáyw na poziom procesu w dáugim horyzoncie.
Gadea, Mayoral (2006) przytaczają moĪliwe przyczyny, dla których szeregi czasowe, a w szczególnoĞci indeksy cen konsumpcyjnych, mogą charakteryzowaü siĊ
integracją uáamkową. Jedną z nich moĪe byü uáamkowy charakter procesów opisujących zachowanie ceny niektórych surowców (zob. równieĪ Baillie, 1996), który
nastĊpnie wpáywa na ceny produktów przetworzonych. Drugim wyjaĞnieniem są skutki
agregacji duĪej liczby pojedynczych niezaleĪnych i stacjonarnych procesów AR(1).
Przy zaáoĪeniu wystarczającej indywidualnej uporczywoĞci i heterogenicznoĞci moĪna
pokazaü, Īe wynikiem agregacji jest proces z dáugą pamiĊcią (to wspomniany juĪ
efekt agregacji). Z podanych powodów, niniejsze badanie obejmuje równieĪ analizĊ
potencjalnej integracji uáamkowej szeregu inÀacji oraz jej komponentów.
W celu zwery¿kowania czy analizowane szeregi czasowe lepiej opisuje proces
I(0) ze zmianą strukturalną czy proces zintegrowany w stopniu uáamkowym przeprowadzono test SB-FDF (Structural Break Fractional Dickey-Fuller) zaproponowany
przez Dolado, Gonzalo, Mayoral (2006). Test ten, zbliĪony w konstrukcji do testu
ADF, jako hipotezĊ zerową przyjmuje proces zintegrowany w stopniu d, (yt ~ I(d),
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0 < d  1), wobec alternatywy yt ~ I(0). Opiera siĊ on na statystyce t dla parametru ĳ
w równaniu:
ο݀  ݐݕൌ ο݀  ܤܣሺݐሻ െ ߮ ܤܣሺ ݐെ ͳሻ  ߮ݐݕെͳ  ߝ ݐ,

(6)

gdzie: AB (t) – skáadnik deterministyczny, w którym wystĊpuje zmiana strukturalna
w chwili t = TB (w rozwaĪanym przez nas przypadku skáadnik deterministyczny obejmuje staáą, która moĪe ulec przesuniĊciu w chwili TB + 1, choü test ten umoĪliwia
takĪe analizĊ zmian strukturalnych innego rodzaju), İt ~ IID(0, ı2).
W celu uzyskania wstĊpnej wartoĞci parametru d, dla kaĪdego z szeregów czasowych oszacowano parametr integracji uáamkowej dwiema metodami: estymatorem
lokalnym Whittle’a (Shimotsu, Phillips, 2005), czĊsto wykorzystywanym do testowania stopnia integracji za pomocą testów powyĪszego typu (zob. Sephton, 2009;
Dolado, Gonzalo, Mayoral, 2009) oraz metodą Geweke i Porter-Hudak (GPH, 1983),
ze wzglĊdu na relatywnie czĊste odniesienia do tej metody w literaturze nt. uporczywoĞci inÀacji (np. Gadea, Mayoral, 2006; Franta, Saxa, Šmidková, 2010). NastĊpnie
przetestowano wystĊpowanie integracji uáamkowej w sytuacji, gdy alternatywą są
opisane w poprzednich czĊĞciach artykuáu procesy I(0) uwzglĊdniające zmianĊ strukturalną (przesuniĊcie Ğredniej). Zastosowano wersjĊ testu umoĪliwiającą endogeniczny
wybór momentu zmiany wartoĞci Ğredniej, odwoáującą siĊ w swojej konstrukcji do
testu Zivota-Andrewsa. Potencjalna zmiana strukturalna wystĊpuje w chwili TB, która
de¿niuje obserwacjĊ, dla której odrzucenie H0 jest najbardziej prawdopodobne, czyli
tam, gdzie statystyka testowa ߮ݐሺɉሻ
 przyjmuje najniĪszą wartoĞü.
W przypadku tych szeregów, w których wczeĞniejsza analiza nie wykazaáa zmian
strukturalnych, dodatkowo przetestowano integracjĊ uáamkową szeregów wobec
zintegrowania w stopniu 0. Do tego celu wykorzystano zarówno wersjĊ testu FDF
zakáadającą brak zmian strukturalnych, jak i zmody¿kowanego testu EFDF (Ef¿cient
FDF, Dolado, Gonzalo, Mayoral, 2009). W tym drugim teĞcie hipotezy zostaáy zde¿niowane odwrotnie, tzn. H0 : yt ~ I(0), H1 : yt ~ I(d), 0 < d  1), natomiast statystyka t
odnosi siĊ do parametru ȥ w zmody¿kowanym równaniu:
 ݐݕൌ ߰ݐݏെͳ ሺ݀ሻ  ߝ ݐǡ,

gdzie: ݐݏെͳ ሺ݀ሻ ൌ

ͳെο݀
݀

(7)

 ݐݕ.

Wszystkie testy przeprowadzone byáy na szeregach odchyleĔ obserwowanej miesiĊcznej dynamiki cen od ich Ğredniej. Testowanie odbywaáo siĊ dla zaáoĪonych, wartoĞci parametru d oszacowanego metodą Whittle’a. PoniĪej, dla porównania, podano
wartoĞci d estymowane obiema metodami. Wyniki testów SB-FDF oraz FDF i EFDF
bez zmian strukturalnych przedstawiono w tabeli 4.
Na podstawie wyników testów moĪna zauwaĪyü, Īe wartoĞü parametru d ma
w przypadku analizowanych szeregów czasowych duĪe znaczenie. JeĞli prawdziwa
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Tabela 4.
Wyniki testu SB-FDF z endogenicznie wybieraną datą zmiany strukturalnej
dla kolejnych wskaĨników cen przy zaáoĪeniu róĪnych wartoĞci parametru d:
oszacowanych metodą GPH (d_gph) i Whittle’a (d_whit)
&3,

d

0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9

͵ǡͳͺ
ͳǡͷͷ
ͲǡͲͳ
-1,43
ǦͶǡͳͲ
Ǧͷǡ͵Ͷ
Ǧǡͷ͵
Ǧǡ

0,1
0,2
0,3
0,4

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

0,1
0,2
0,3
0,4
data zm
strukt

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
cze-01

d_gph

0,78

d_whit

0,46

Bazowa

Ͳǡͺ͵
ǦͲǡ
Ǧʹǡ͵ʹ
Ǧ͵ǡͻ
-6,59
ǦǡͻͲ
Ǧͻǡͳͷ
ǦͳͲǡ͵͵

ĩ\ZQRĞü

ĩ\ZB
przet

ĩ\ZB
nprzet

&3,BEH]BD
GP

8VáXJL

Test SB-FDF
ͶǡͳͶ
͵ǡͳ
ʹǡͶͺ
ͳǡͷͲ
Ͳǡͻʹ
ǦͲǡͲͺ
-0,55
Ǧͳǡͷ
Ǧ͵ǡʹͺ
-4,31
ǦͶǡͷ
Ǧͷǡͷͻ
Ǧͷǡͻ
ǦǡͺͲ
Ǧǡͻ
Ǧǡͻͷ
Test FDF
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Test FDF
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

ʹǡʹͶ
0,76
ǦͲǡ
ǦʹǡͲͶ
ǦͶǡͺ
Ǧͷǡͻͷ
Ǧǡͳͺ
Ǧͺǡ͵ͺ

ǡͻͶ
Ͷǡͺ
͵ǡͲͲ
1,30
Ǧͳǡͳ
Ǧ͵ǡͲ
ǦͶǡ͵Ͷ
Ǧͷǡͷͳ

-0,70
ǦͳǡͻͶ
Ǧ͵ǡͳͺ
ǦͶǡͶʹ
ǦǡͻͶ
Ǧͺǡʹ͵
Ǧͻǡͷ͵
ǦͳͲǡͺͷ

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

2,53
1,00
-0,46
-1,87

7,45
5,28
3,33
1,57

-0,55
-1,81
-3,06
-4,31

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

3,35
3,51
3,63
3,72

7,51
8,01
8,44
8,80

0,00
0,10
0,19
0,27

cze-01

sty-01

sty-01

cze-01

sty-01

0,97

0,17

0,25

0,02

0,55

0,62

0,17

0,36

-0,03

0,43

Towary

ͳǡʹ
Ͳǡͳͺ
Ǧͳǡʹͺ
ǦʹǡͲ
-5,33
Ǧǡͷ
Ǧǡ͵
Ǧͺǡͺͷ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

$GPLQ

ǦͲǡͲ͵
Ǧͳǡͷͷ
Ǧʹǡͻͻ
ǦͶǡ͵
-6,89
ǦͺǡͲ
ǦͻǡʹͲ
ǦͳͲǡʹͺ

Energia_a 8VáXJLBDG
GP
P
Ǧʹǡʹͳ
-3,45
ǦͶǡͻ
ǦͷǡͻͶ
ǦͺǡͶ
Ǧͻǡ
ǦͳͳǡͲͺ
ǦͳʹǡͶͲ

ʹǡͶʹ
Ͳǡͺͺ
ǦͲǡͷͺ
-1,98
ǦͶǡ͵
Ǧͷǡͻʹ
Ǧǡͳͻ
ǦͺǡͶ͵

Energia

ǦͲǡͲ
-1,29
Ǧʹǡͷͳ
Ǧ͵ǡ͵
Ǧǡʹͳ
ǦǡͶͻ
ǦͺǡͺͲ
ǦͳͲǡͳͶ

wart
NU\W

wart
kryt


-2,43
-2,63
-2,78
-2,99
-3,53
-3,85
-4,07
-4,27

-2,06
-2,27
-2,44
-2,67
-3,24
-3,52
-3,76
-3,98

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

-1,68
-2,98
-4,26
-5,53

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

-1,89
-1,95
-2,00
-2,13

-1,55
-1,57
-1,64
-1,68

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

0,29
0,21
0,13
0,05

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

1,64
1,64
1,64
1,64

1,28
1,28
1,28
1,28

cze-01

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
kwi-01/
cze-01

cze-01

sie-01

lip-01

1,00

0,95

1,02

0,44

0,69

0,39

0,59

0,61

0,50

0,21

0,35

0,16

sty-01

PodkreĞlono wartoĞü d, dla której wartoĞü estymowana metodą Whittle’a jest najbliĪsza. Kolorem szarym
zaznaczono te wartoĞci d dla danego szeregu, dla których hipoteza zerowa jest odrzucona na 5% poziomie istotnoĞci. Testy przeprowadzono na szeregach zawierających 163 obserwacje. WartoĞci krytyczne:
SB-FDF i FDF Dolado, Gonzalo, Mayoral (2006); dla EFDF Dolado, Gonzalo, Mayoral (2009).
ħródáo: obliczenia wáasne.

wartoĞü parametru d wynosiáaby powyĪej 0,8, to w przypadku wszystkich szeregów
wyniki testu preferowaáyby hipotezĊ o stacjonarnoĞci. W przypadku szacunków uzyskanych przy pomocy estymatora lokalnego Whittle’a estymowany na caáej próbie
parametr d jest jednak dla wiĊkszoĞci szeregów czasowych niĪszy niĪ ta wartoĞü.
Ostateczne wyniki testu są wiĊc bardziej zróĪnicowane. Szeregi czasowe CPI, ĪywnoĞci (zarówno przetworzonej jak i nieprzetworzonej oraz ĪywnoĞci ogóáem), energii,
CPI po wyáączeniu cen administrowanych, usáug administrowanych są zintegrowane
w stopniu uáamkowym. Natomiast w przypadku inÀacji bazowej, towarów, usáug,
cen administrowanych i energii administrowanej, test skáania siĊ ku stacjonarnoĞci ze
zmianą strukturalną.
Warto jednoczeĞnie zauwaĪyü, Īe szeregi cen ĪywnoĞci (zwáaszcza nieprzetworzonej) są szeregami o relatywnie niskim d. Wyniki symulacji Monte Carlo przeprowadzonej przez Dolado, Gonzalo, Mayoral (2006) sugerują, Īe test SB-FDF moĪe
charakteryzowaü siĊ niską mocą wáaĞnie dla niskich wartoĞci tego parametru. Dlatego
w przypadku tych szeregów wyniki mogą byü obarczone báĊdem.
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Dla wiĊkszoĞci szeregów czasowych moment potencjalnej zmiany strukturalnej
wskazany przez test SB-FDF pokrywa siĊ z wynikami testu Zivota-Adrewsa. W kilku
przypadkach wskazuje on na obserwacje bardzo zbliĪone w czasie do tej daty (oddalone o 1–2 miesiące). Warto przypomnieü, Īe kombinacja testu Zivota-Adrewsa i testu
Chowa nie wykazaáa zmiany strukturalnej w przypadku wskaĨników cen ĪywnoĞci
i cen energii administrowanej.
Przy d zgodnym z wynikami estymacji metodą Whittle’a wyniki testu SB-FDF
potwierdzają wyniki testu Zivota-Andrewsa (zintegrowanie szeregu w stopniu I(0)
z uwzglĊdnioną zmianą strukturalną) w przypadku szeregów czasowych: inÀacji bazowej, towarów, usáug i cen administrowanych. Dodatkowo, zgodnie z testem SB-FDF
równieĪ energia administrowana jest I(0) ze zmianą strukturalną.
Dla niektórych szeregów czasowych wczeĞniejsza analiza wykazaáa brak wystĊpowania zmiany strukturalnej. Dlatego do zwery¿kowania hipotez o potencjalnej
integracji uáamkowej zastosowano dodatkowo dwa komplementarne co do formuáowanych hipotez testy: odpowiednią postaü testu FDF oraz test EFDF. Zgodnie z obydwoma testami ceny ĪywnoĞci oraz ceny ĪywnoĞci nieprzetworzonej powinny byü
modelowane jako procesy zintegrowane w stopniu uáamkowym (pomimo relatywnie
niskich oszacowaĔ parametru d), natomiast ceny energii administrowanej speániają
raczej warunki procesu I(0). W przypadku cen ĪywnoĞci nieprzetworzonej obydwa
testy dają sprzeczne odpowiedzi.
W przypadku tych szeregów czasowych, w których testy wskazaáy na prawdopodobną integracjĊ uáamkową, oszacowano za pomocą metody najwiĊkszej wiarygodnoĞci parametry modelu ARFIMA. W tabeli 5 zamieszczono postaü modelu wybraną
na podstawie minimalizacji kryteriów informacyjnych (za decydujące przyjĊto BIC).
Oszacowania parametru d (z wyjątkiem ĪywnoĞci) nie odbiegają znacząco od przybliĪonych wartoĞci otrzymanych na potrzeby testu SB-FDF za pomocą estymatora
Whittle’a (por. tabela 4).
Tabela 5.
Postaü modelu ARFIMA wybrana na podstawie kryterium BIC w szeregach inÀacji zintegrowanych
w stopniu uáamkowym
WskaĨnik
CPI

Postaü ARFIMA

WartoĞü parametru d oszacowana na peánej próbie

(0,d,0)

0,41

Energia

(2,d,2)

0,24

ĩywnoĞü

(1,d,0)

0,005

ĩyw_przet

(1,d,0)

-0,26

ĩyw_nprzet

(1,d,0)

-0,16

CPI_bez_adm

(0,d,0)

0,41

Usáugi_adm

(1,d,0)

0,33

ħródáo: obliczenia wáasne.
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Rysunek 2. Funkcja odpowiedzi na impuls dla modeli AR i ARFIMA(p,d,q)
ħródáo: obliczenia wáasne.

Analiza uporczywoĞci w ramach procesów zintegrowanych uáamkowo róĪni
siĊ od ujĊcia stosowanego w przypadku procesów stacjonarnych. Gadea, Mayoral
(2006) pokazują, Īe proste, skalarne miary uporczywoĞci, takie jak suma wartoĞci
parametrów AR, stosowane czĊsto przy zaáoĪeniu, Īe inÀacja jest zintegrowana
w stopniu I(0), nie są adekwatne do sytuacji, w której inÀacja modelowana jest za
pomocą modeli ARFIMA. Dlatego ostatnim elementem analizy jest policzenie funkcji
odpowiedzi na impuls (ang. impulse-response function, IRF)3 pochodzących z alternatywnych modeli: klasy AR oraz ARFIMA dla szeregów, w których przypadku
uwzglĊdnienie integracji uáamkowej jest uzasadnione. DziĊki temu bardziej wyraĨny
staje siĊ wpáyw wysokoĞci parametru d na czas trwania szoku. W przypadku szeregów
czasowych zintegrowanych uáamkowo do porównania wykorzystano modele postaci
ARFIMA(p,d,q), opisane w tabeli 5.
Zgodnie z oczekiwaniami, w przypadku wszystkich szeregów czasowych, dla
których skonstruowano model ARFIMA, impuls w tym modelu wygasa duĪo wolniej
niĪ w przypadku modeli AR (por. rysunek 2). Wygasanie szoku w tempie wolniej3

FunkcjĊ odpowiedzi na impuls dla modeli ARFIMA wygenerowano za pomocą procedury fracirf
w pakiecie Stata.
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szym od wykáadniczego jest charakterystyczną cechą procesów zintegrowanych
uáamkowo.
Dla celów jednoznacznego porównania uporczywoĞci róĪnych szeregów czasowych oraz obserwacjĊ jej zmiany w czasie posáuĪono siĊ kilkoma miarami skalarnymi.
Porównanie poszczególnych szeregów czasowych przebiega na podstawie zestawienia
wartoĞci funkcji odpowiedzi na impuls po 3 i po 12 miesiącach od wystąpienia szoku
oraz okresu, po jakim wygasa poáowa wartoĞci początkowego szoku (HL). Wszystkie
trzy miary zostaáy policzone dla pierwszej i ostatniej 9-letniej próby, aby uchwyciü
ewentualne zmiany w trwaáoĞci szoków (por. tabela 6). Zmiany zachodzące wewnątrz
próby nie zostaáy zaprezentowane aby zwiĊkszyü czytelnoĞü wyników.
WartoĞci funkcji odpowiedzi na impuls zawarte w tabeli 6 pochodzą z dwóch
typów modeli. Parametry modelu ARFIMA dostĊpne są jedynie dla tych szeregów
czasowych, które w Ğwietle testu FDF generowane są przez proces zintegrowany
w stopniu uáamkowym. Mimo, Īe odpowiedzi na impuls otrzymano równieĪ dla
odpowiadających im modeli AR, to oceniamy, Īe bardziej wiarygodne są te pochodzące z modelu ARFIMA. WartoĞci funkcji IRF w przypadku pozostaáych szeregów
czasowych policzono wyáącznie dla modelu AR. Z porównania nasuwają siĊ nastĊpujące wnioski. Po pierwsze, skáadniki inÀacji róĪnią siĊ znacznie pod kątem stopnia
uporczywoĞci. W pierwszej analizowanej podpróbie najwyĪszą uporczywoĞcią charakteryzują siĊ szeregi czasowe CPI i CPI_bez_adm. WyĪszy stopieĔ uporczywoĞci
komponentów na wyĪszym poziomie agregacji moĪe wskazywaü na wystĊpowanie
efektu agregacji. Relatywnie wysoka uporczywoĞü zarówno w krótkim jak i w dáugim
horyzoncie czasowym, w pierwszej i ostatniej podpróbie, cechuje takĪe szereg cen
ĪywnoĞci przetworzonej. Po drugie, z porównania wartoĞci funkcji IRF z pierwszej
i ostatniej podpróby moĪna wysnuü wniosek, Īe uporczywoĞü wielu komponentów
inÀacji (wszystkich poza szeregami czasowymi ĪywnoĞci) w analizowanym okresie
spadáa.
Tabela 6.
Zmiana w czasie charakterystyk funkcji odpowiedzi na impuls

WskaĨnik:

IRF(3)

okno
estymacji:
AR(p)

Half-life
(w miesiącach):

IRF(12)

ARFIMA(d)

AR(p)

ARFIMA(d)

AR(p)

ARFIMA(d)

1999:1-2007:12

0,099

0,278

0,000

0,130

1

2

2003:8-2012:7

0,042

0,121

0,000

0,043

1

1

1999:1-2007:12

0,092

.

0,000

.

1

.

2003:8-2012:7

0,062

.

0,000

.

1

.

1999:1-2007:12

-0,081

0,118

0,000

0,046

1

1

2003:8-2012:7

-0,031

0,075

0,000

0,013

1

1

CPI

Bazowa

Energia
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Tabela 6.

WskaĨnik:

IRF(3)

okno
estymacji:
AR(p)

ĩywnoĞü

ĩyw_przet

ĩyw_nprzet

Half-life
(w miesiącach):

IRF(12)

ARFIMA(d)

AR(p)

ARFIMA(d)

AR(p)

ARFIMA(d)

1999:1-2007:12

0,045

0,031

0,000

0,008

1

1

2003:8-2012:7

0,005

0,058

0,000

0,018

1

1

1999:1-2007:12

0,294

0,263

0,007

0,049

2

2

2003:8-2012:7

0,126

0,321

0,000

0,046

2

2

1999:1-2007:12

0,000

0,033

0,000

0,007

1

1

2003:8-2012:7

0,000

0,026

0,000

0,006

1

1

1999:1-2007:12

0,134

0,278

0,000

0,130

2

2

2003:8-2012:7

0,059

0,148

0,000

0,055

1

1

1999:1-2007:12

0,090

.

0,000

.

1

.

2003:8-2012:7

0,055

.

0,000

.

1

.

1999:1-2007:.12

0,128

.

0,001

.

1

.

2003:8-2012:7

0,032

.

0,000

.

1

.

1999:1-2007:12

0,082

.

0,000

.

1

.

2003:8-2012:7

0,436

.

0,040

.

1

1999:1-2007:12

0,088

.

0,000

.

1

.

2003:8-2012:7

0,313

.

0,010

.

1

.

1999:1-2007:12

0,031

0,195

0,000

0,076

1

1

2003:8-2012:7

0,929

0,066

0,744

0,016

29

1

CPI_bez_adm

Usáugi

Towary

Admin

Energia_adm

Usáugi_adm

Pogrubieniem zaznaczono postaü modelu, która lepiej charakteryzuje proces (na podstawie testu FDF).
ħródáo: obliczenia wáasne.

6. PODSUMOWANIE

W artykule podjĊto próbĊ oszacowania stopnia uporczywoĞci wystĊpującej w inÀacji mierzonej za pomocą wskaĨnika cen towarów i usáug konsumpcyjnych oraz w jej
skáadowych. W tym celu wykorzystano powszechnie stosowane metody szacowania
uporczywoĞci bazujące na modelach klasy AR (por. Marques, 2004; Pivetta, Reis,
2007) oraz, alternatywnie, estymacjĊ dáugiej pamiĊci wystĊpującej w analizowanych
szeregach (por. Baillie, 1996; Koop i in., 1997; Kwiatkowski, 1999b).
Z analizy modeli klasy AR wypáywają nastĊpujące wnioski. Po pierwsze, wystĊpują istotne róĪnice w uporczywoĞci, mierzonej za pomocą sumy parametrów AR,
pomiĊdzy poszczególnymi komponentami inÀacji. NajwyĪszy stopieĔ uporczywoĞci
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wystĊpuje w szeregach ĪywnoĞci przetworzonej, inÀacji bazowej oraz usáug administrowanych.
Po drugie, w wiĊkszoĞci analizowanych szeregów czasowych wystĊpuje zmiana
strukturalna, która zbiega siĊ w czasie z procesem wprowadzania celu inÀacyjnego
w strategii NBP. UwzglĊdnienie tej zmiany w modelach sprawia, Īe spadek uporczywoĞci przestaje byü istotny, co prowadzi do wniosku, Īe obserwowany spadek
uporczywoĞci moĪna przypisaü zmianie strukturalnej w Ğredniej szeregów czasowych
inÀacji.
Biorąc pod uwagĊ moĪliwoĞü wystĊpowania dáugiej pamiĊci w szeregach czasowych inÀacji (por. np. Bos, 2001; Gadea, Mayoral, 2006), sprawiającej Īe modelowanie ich za pomocą procesów AR moĪe powodowaü obciąĪenie szacunków
uporczywoĞci, analizowane szeregi poddano testom na integracjĊ uáamkową (Dolado,
Gonzalo, Mayoral, 2006 i 2009). Ich wyniki wskazują, Īe dáugą pamiĊcią charakteryzują siĊ szeregi czasowe: CPI, ĪywnoĞci, energii, usáug administrowanych oraz
CPI bez cen administrowanych. Pozostaáe szeregi czasowe są lepiej charakteryzowane
przez modele klasy AR z uwzglĊdnioną zmianą strukturalną.
Dla wymienionych powyĪej szeregów czasowych oszacowano nastĊpnie parametry modelu ARFIMA (p,d,q) i na ich podstawie wygenerowano funkcje odpowiedzi na
impuls. Zestawienie wyników dla wszystkich szeregów z uĪyciem najbardziej wáaĞciwego modelu (AR bądĨ ARFIMA) wskazuje na dwa gáówne wnioski. Pierwszy z nich
mówi o zróĪnicowaniu komponentów inÀacji pod kątem obserwowanej uporczywoĞci
– najwyĪszą uporczywoĞü moĪna zaobserwowaü w przypadku skáadników o duĪym
stopniu agregacji: CPI i CPI po wyáączeniu cen administrowanych. Drugi wniosek
dotyczy zmiany uporczywoĞci inÀacji w czasie. Na podstawie porównania wyników
estymacji odpowiednich modeli dla komponentów inÀacji w 9-letnich podpróbach
moĪna zauwaĪyü, Īe uporczywoĞü spadáa w badanym okresie.
Wskazane w artykule róĪnice w stopniu uporczywoĞci skáadników inÀacji stanowią uĪyteczną informacjĊ z punktu widzenia prowadzenia polityki pieniĊĪnej.
Szczególnie istotną informacjĊ niesie zaobserwowany spadek uporczywoĞci wskaĨników cen. Zaprezentowane w artykule metody nie pozwalają jednak na jednoznaczną
identy¿kacjĊ przyczyn zaobserwowanych zmian i róĪnic pomiĊdzy uporczywoĞcią
poszczególnych komponentów. Z punktu widzenia dalszych badaĔ nad uporczywoĞcią
inÀacji i jej komponentów, ciekawym zagadnieniem jest wskazanie Ĩródeá tych róĪnic
na drodze analizy w klasie modeli strukturalnych.
Katarzyna Hertel – Narodowy Bank Polski,
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ZAàĄCZNIK
Tabela 7.
WskaĨniki cen wykorzystane w badaniu oraz ich udziaá w koszyku CPI
WskaĨnik CPI i jego komponenty

UĪywany skrót

Waga w koszyku
CPI w 2012 r. [%]

WskaĨnik cen towarów i usáug konsumpcyjnych:
– InÀacja po wyáączeniu cen ĪywnoĞci i energii
Usáugi
Towary
– ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
ĩywnoĞü przetworzona
ĩywnoĞü nieprzetworzona
– Energia
oraz:

CPI
Bazowa
Usáugi
Towary
ĩywnoĞü
ĩyw_przet
ĩyw_nprzet
Energia

100,0
58,2
28,6
29,6
24,2
13,5
10,7
17,6

WskaĨnik cen towarów i usáug konsumpcyjnych:
– CPI po wyáączeniu cen administrowanych
– Ceny administrowane
Energia administrowana
Usáugi administrowane

CPI
CPI_bez_adm
Admin
Energia_adm
Usáugi_adm

100,0
86,0
14,0
9,4
4,6

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych GUS.
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UPORCZYWOĝû INFLACJI I JEJ KOMPONENTÓW
– BADANIE EMPIRYCZNE DLA POLSKI
Streszczenie
Artykuá porusza kwestiĊ uporczywoĞci szeregów czasowych inÀacji i jej komponentów (11 indeksów cen), która wpáywa na szybkoĞü powrotu do równowagi po ustąpieniu szoku. W tym celu wykorzystano powszechnie stosowane metody szacowania uporczywoĞci: bazujące na modelach klasy AR
(por. Marques, 2004; Pivetta, Reis, 2007) oraz, alternatywnie, estymacjĊ dáugiej pamiĊci wystĊpującej
w analizowanych szeregach (por. Baillie 1996; Koop i in., 1997). Wyboru pomiĊdzy dwoma klasami
modeli dokonano na podstawie wyników testów klasy FDF (Dolado, Gonzalo, Mayoral, 2006). W drodze
eksperymentu polegającego na estymacji modeli w przesuwanym oknie estymacji zbadano takĪe zmianĊ
uporczywoĞci w czasie. Wyniki wskazują, Īe w analizowanym okresie nastąpiá spadek uporczywoĞci
wiĊkszoĞci szeregów czasowych inÀacji, za co w wiĊkszoĞci odpowiada zmiana strukturalna, która
pokrywa siĊ z okresem wprowadzania i mody¿kowania strategii polityki pieniĊĪnej w Polsce.
Sáowa kluczowe: uporczywoĞü inÀacji, zdezagregowane wskaĨniki cen, dáuga pamiĊü, test FDF

INFLATION PERSISTENCE AT DISAGGREGATED LEVEL
– EMPIRICAL STUDY FOR POLAND
Abstract
The paper aims to evaluate inÀation persistence at a disaggregated level. The measures of inÀation
persistence used in the exercise rely solely on time series methods of AR and long memory models (cf:
Marques, 2004; Pivetta, Reis, 2007; Baillie, 1996) and are applied to Polish CPI and its 11 components.
The choice between those two frameworks has been based on the results of the FDF test (Dolado,
Gonzalo, Mayoral, 2006). The second part of the study consisted in investigation of the dynamics of
persistence. An experiment of rolling window regressions revealed a decrease in the persistence of most
of the price indices. A plausible source of the decline was a structural change, which occurred during the
introduction of direct inÀation targeting by the monetary authorities in Poland.
Key words: inÀation persistence, disaggregated price indices, long memory, FDF test

