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ANALIZA REAKCJI NA BODŹCE POMIĘDZY
WYBRANYMI RYNKAMI Z WYKORZYSTANIEM MODELU
VAR DLA SZEREGÓW CZASOWYCH CEN WYROBÓW
STALOWYCH W LATACH 1998-2011
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu BW-0012. Dotyczyły
one szeregów czasowych cen blach za lata 1998-2011. Ponieważ światowy rynek wyrobów stalowych jest obecnie zdominowany przez kilku ponadnarodowych producentów, mających istotny wpływ na ustalanie poziomu cen, przyjęto
założenie, że ułatwia to przenoszenie impulsów pomiędzy rynkami określonymi jako obszary geograficzne: Europa
Północna, Europa Południowa, Ameryka Północna, Chiny. Można, zatem mówić o pewnym mechanizmie transmisji
wstrząsów pomiędzy tymi rynkami. W opracowaniu zastosowano zamknięte modele wektorowej autoregresji (VAR),
w których zmienne endogeniczne (objaśniane przez równania systemu) uzależnione są jedynie od ich opóźnień. Na
ich podstawie przeprowadzono analizę przyczynowości w sensie Grangera oraz analizę reakcji na nieznane wstrząsy
(impulsy, bodźce). Zastosowano funkcję reakcji impulsowych, która pozwala na śledzenie zachowania systemu, po tym
jak został on poddany losowemu zaburzeniu.Metodyka ta jest stosowana w projekcie: Budowa wielosektorowych
modeli ekonomiczno-ekologicznych i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy (projekt rozwojowy własny nr N
R11 0043 10, realizowany w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach).
Słowa kluczowe: ceny, VAR, analiza przyczynowości, analiza reakcji na impuls

IMPULSE RESPONSE ANALYSIS BETWEEN SELECTED MARKETS
USING A VAR MODEL FOR TIME SERIES OF PRICES OF STEEL
PRODUCTS IN THE YEARS 1998-2011
The paper presents selected results of analysis conducted within the projectBW-0012. They concerned the price time
series sheets for the years 1998–2011. As the global market for steel products is now dominated by a few transnational
producers, which have a significant impact on the setting of prices, it is assumed that it facilitates the transfer of impulses between the markets defined as geographical areas: Northern Europe, Southern Europe, North America, China.
You can, therefore, speak of a transmission mechanism of shocks between these markets. The study used closed models
of vector autoregression (VAR), in which the endogenous variables (explained by the equation of the system) depends
only on their delays. On the basis of an analysis of Granger causality and the analysis of responses to unknown shocks.
Impulse response function was used, which allows you to track behavior of the system after it has been subjected to
random disturbance. This methodology is applied in the project: Construction of multi-sector economic-ecological models and their application in modeling the development of industries in terms of transformation of
the system towards a knowledge-based economy (self-development project No. N R11 0043 10, performed at the
Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice) .
Key words: prices, VAR, the analysis of causality, impulse response analysis

1. WSTĘP
W ramach projektu BW-0012 przeanalizowano szeregi czasowe cen blach walcowanych na gorąco, blach
walcowanych na zimno, blach ocynkowanych ogniowo i
blach grubych. Ponieważ światowy rynek wyrobów stalowych jest obecnie zdominowany przez kilku ponadnarodowych producentów, mających istotny wpływ na
ustalanie poziomu cen, przyjęto założenie, że ułatwia
to przenoszenie impulsów pomiędzy rynkami określonymi jako obszary geograficzne: Europa Północna,
Europa Południowa, Ameryka Północna, Chiny. Można, zatem mówić o pewnym mechanizmie transmisji
wstrząsów pomiędzy tymi rynkami.

W opracowaniu zastosowano zamknięte modele wektorowej autoregresji (VAR), w których zmienne endogeniczne (objaśniane przez równania systemu) uzależnione są jedynie od ich opóźnień. Na ich podstawie
przeprowadzono analizę reakcji na nieznane wstrząsy
(impulsy, bodźce). Zastosowano funkcję reakcji impulsowych, która pozwala na śledzenie zachowania systemu, po tym jak został on poddany losowemu zaburzeniu. Analiza taka jest pokrewna analizie mnożnikowej
stosowanej w przypadku klasycznych modeli strukturalnych. W tym przypadku badane są ścieżki rozwoju
zmiennych endogenicznych w sytuacji, gdy wybrana
zmienna egzogeniczna (oddziałująca na system z ze-
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wnątrz), traktowana zwykle jako instrument polityki,
zostaje zmieniona o jednostkę.
Szeregi czasowe dla cen blach walcowanych na gorąco, blach walcowanych na zimno, blach ocynkowanych
ogniowo i blach grubych zostały przeanalizowane pod
względem właściwości dynamicznych. Wykorzystano
w tym celu funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. Pozwalają one określić rząd opóźnień modelu
ekonometrycznego oraz zidentyfikować wahania okresowe zmiennych.
Przeprowadzono również analizę przyczynowości
w sensie Grangera, co pozwoliło zidentyfikować kierunek relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy wybranymi rynkami.
Zarówno oszacowania parametrów modeli VAR jak
i testy przyczynowości oraz analizę reakcji impulsowych przeprowadzono dla procesów stacjonarnych,
czyli wahających się wokół stałego poziomu. Za pomocą
filtra różnicowego z pierwotnych szeregów czasowych
poziomów zmiennych usunięto trend stochastyczny.
Występowanie takiego trendu jest wynikiem „długiej
pamięci” zmiennej, co jest przyczyną stałego wzrostu
jej poziomu.

2. ZASTOSOWANA METODA
ANALIZY DANYCH
2.1. FUNKCJA AUTOKORELACJI
I AUTOKORELACJI CZĄSTKOWEJ
Metody stosowane obecnie w analizie szeregów czasowych, wywodzą się z teorii procesów stochastycznych.
Od lat 1980 szczególnym zainteresowaniem cieszą się
metody analizy procesów niestacjonarnych, do których
należy większość ekonomicznych szeregów czasowych
[1–5]. Okazało się, że dane w tym przypadku generowane są nie tylko przez trendy deterministyczne, ale
również przez trendy stochastyczne.
W opracowaniu przeanalizowano strukturę dynamiczną branych pod uwagę szeregów. Wykorzystano w
tym celu ich podstawowe charakterystyki:
– poziom zmiennej (związany z relacjami długookresowymi),
– pierwsze różnice (zwykle są one stacjonarne, różnicowanie jest rodzajem filtra, pozwalającego pozbyć się
z szeregów czasowych trendu stochastycznego, różnice związane są z relacjami krótkookresowymi),
– funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej (mierzące kierunek i siłę zależności opóźnionych w czasie).
Istotna jest tutaj identyfikacja, czy dany szereg czasowy jest realizacją procesu autoregresyjnego i czy po
zastosowaniu filtra różnicowego jest procesem stacjonarnym. Na wykresach przedstawiono przedziały ufności dla poszczególnych współczynników.
Współczynnik autokorelacji jest to standardowy
współczynnik korelacji liniowej mierzony pomiędzy
wartościami obserwacji opóźnionymi w czasie. Tak
więc funkcja autokorelacji wskazuje zależności pomiędzy odległymi w czasie obserwacjami. Funkcja autokorelacji cząstkowej wskazuje czysty związek pomiędzy
takimi obserwacjami, co pozwala określić rząd opóźniania dla modelu autoregresyjnego. Oznaczając przez
{ pp współczynnik autokorelacji cząstkowej, można go
przedstawić w następujący sposób:
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Yt = {11 Yt - 1 + f1t czyli Yt - {11 Yt - 1 = f1t
Yt = {22 Yt - 2 + f2t czyli Yt - {22 Yt - 2 = f2t
itd.,
gdzie ft jest składnikiem resztowym, mającym własności procesu czysto losowego.
Zjawisko autokorelacji wynika najczęściej z samej
natury procesów gospodarczych, społecznych, a nawet
biologicznych. Stosunkowo często zdarzają się np. serie
nieurodzajnych lat czy klęsk żywiołowych, a oddziaływanie niektórych skutków zdarzeń rozciąga się na
wiele okresów. Poza tym psychologia człowieka jest tak
skonstruowana, że na sposób podejmowania decyzji
duży wpływ mają zdarzenia z najbliższej przeszłości,
a mniejszy te z bardziej odległej. Zmiana ceny wyrobu na wybranym rynku, dokonana po zaobserwowaniu
zmian cen na innym rynku, które nastąpiły w nie bardzo odległej przeszłości jest przykładem takiej decyzji.
W modelach ekonometrycznych może występować
tzw. autokorelacja składnika losowego spowodowana
nieodpowiednim zastosowaniem technik analitycznych.
W przypadku występowania autokorelacji, do modeli
ekonometrycznych wprowadzane są zmienne opóźnione w czasie. Pozwala to na dojście do postaci równań,
w której składnik losowy charakteryzuje się właściwościami procesu czysto losowego. Układ równań opisuje
wtedy system gospodarczy z dokładnością, co do składnika losowego.
2.2. MODELE WEKTOROWEJ AUTOREGRESJI
– VAR
Podstawowy model VAR ma następującą postać:
Zt =

q

/U Z
i

t-i

+ ft

i=1

gdzie:
Zt – jest wektorem obserwacji bieżących wartości
badanych procesów o wymiarach Nx1,
Ui – są macierzami autoregresyjnych operatorów
poszczególnych procesów, w których a priori nie
zakłada się żadnych elementów zerowych,
ft – jest wektorem procesów resztowych, w odniesieniu do którego przyjmowane jest, że poszczególne składowe są skorelowane ze sobą, ale nie
zawierają autokorelacji,
q – jest rzędem opóźnień modelu VAR.
Przykładowy model dwurównaniowy rzędu dwa –
VAR(2) wygląda następująco:

=

f1t
Z1t
U11, 1 U12, 1 Z1, t - 1
U11, 2 U12, 2 Z1, t - 2
G==
G=
G+=
G=
G+= G
f2t
Z2t
U21, 1 U22, 1 Z2, t - 1
U21, 2 U22, 2 Z2, t - 2

Z matematycznego punktu widzenia jest to układ
stochastycznych równań różnicowych (ze względu na
obecność składnika losowego). Równania różnicowe
stosowane są w ekonomii częściej niż równania różniczkowe, ponieważ ekonomiczne szeregi czasowe podawane są zwykle w czasie dyskretnym.
Modelowanie ekonometryczne z zastosowaniem modeli VAR opiera się na następujących założeniach:
– nie istnieje a priori żadne rozróżnienie między zmiennymi endogenicznymi (działającymi wewnątrz systemu) i egzogenicznymi (działającymi na zewnątrz
systemu),
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– nie istnieją żadne uzasadnione ograniczenia, co do
wartości parametrów modelu, w tym założenie, że
niektóre parametry muszą być równe zeru,
– nie istnieje ścisła i pierwotna dla modelowania teoria
ekonomiczna na podstawie, której model jest budowany.
Modele VAR nie zawierają żadnych restrykcji (ograniczeń) nakładanych na ich parametry, nie są przyjmowane również żadne założenia dotyczących właściwości
dynamicznych zmiennych, a w szczególności o ich stacjonarności lub niestacjonarności.
Odpowiednie przekształcenia modelu VAR mogą
doprowadzić do tzw. postaci czy formy strukturalnej,
zgodnej z teoriami ekonomicznymi, zwykle formułowanymi w długim okresie, czyli takim, w którym na działalność podmiotów gospodarczych istotny wpływ mają
zmiany w środkach trwałych (kilkanaście, kilkadziesiąt lat). Analiza prowadzona dla danych miesięcznych
usprawiedliwia zastosowanie ateoretycznej, zredukowanej postaci modelu ekonometrycznego.
2.3. ANALIZA PRZYCZYNOWOŚCI
Test przyczynowości w sensie Grangera wynika
wprost z przyjętej definicji przyczynowości. Mówi ona,
że jeżeli Xt i Yt (w opracowaniu są to średnie miesięczne
ceny na dwóch wybranych rynkach) są stacjonarnymi
procesami stochastycznymi, to zmienna Xt jest przyczyną zmiennej Yt wtedy, gdy wariancja błędu predykcji
obliczonej na podstawie zbioru wszystkich dostępnych
informacji w czasie t, jest mniejsza od wariancji błędu
predykcji obliczonej na podstawie zbioru z wykluczeniem tych zawartych w procesie Xt.
Zatem, dane są dwa procesy stochastyczne:
A (u) Yt = fYt
B (u) Xt = fXt
gdzie A(u) i B(u) są wielomianami charakterystyczny1
s
mi , u jest operatorem przesunięcia wstecz (u Yt = Yt-s)
2
3
s
czyli A(u) = 1 – D1u – D2u – D3u –…– Dsu , a HXt i HYt
składnikami resztowymi o właściwościach procesu czysto losowego.

Proces autoregresyjny, jest procesem stacjonarnym
jeżeli wszystkie pierwiastki wielomianu charakterystycznego są, co do modułu większe od jedności, czyli
leżą poza okręgiem jednostkowym.
Zakładając, że obydwa procesy stanowią wszystkie
dostępne informacje oraz że są stacjonarne, zależność
między nimi jest liniowa i kryterium porównań stanowi średni błąd kwadratowy reszt, szacowane są parametry dwóch modeli:
Yt = A (u) Yt + ft
Yt = C (u) Yt + B (u) Xt + ht
Przyjmowana jest następnie hipoteza zerowa dla
jednokierunkowej zależności przyczynowo-skutkowej,
zgodnie z którą zakładane jest, że Xt nie jest przyczyną
Yt:
H0: B (u) = 0
co jest równoważne temu, że składniki losowe obydwóch równań są sobie równe. Estymatorami odpowiednich składników resztowych są ich wariancje: S f2
i Sh2 , a test przyczynowości w sensie Grangera (wariant
Walda) dany jest, jako:
t

t

G=

T (S f - S h )
S f2
2

2

t

t

t

gdzie T oznacza liczbę obserwacji. Powyższa statystyka
jest zbieżna do rozkładu chi-kwadrat o liczbie stopni
swobody odpowiadającej rzędowi opóźnień – q. Szereg
czasowy powinien liczyć, co najmniej 100 obserwacji, co
jest spełnione w przypadku prowadzonych analiz (168
obserwacji). Dla małej próby należy mnożenie przez T
zastąpić mnożeniem przez (T – k)/q, gdzie k oznacza
liczbę wszystkich szacowanych parametrów modelu.
W ten sposób statystyka zostaje sprowadzona do postaci mającej rozkład F Snedecora-Fishera o q i T– k
stopniach swobody. Test może być przeprowadzony na
podstawie zbudowanego modelu VAR.
Przykładowy rozkład chi-kwadrat dla 6 stopni swobody (w modelu VAR zastosowano 6 okresowe opóźnienia) przedstawiono na rysunku 1.

1

Wektorem własnym przekształcenia liniowego f jest każdy niezerowy wektor x spełniający warunek f(x) = Ox. Skalar O nazywany
jest wartością własną przekształcenia liniowego f. Jeżeli dane jest
przekształcenie liniowe (wyjściowe)

y1
x1
y1
x1
to
zgodnie
z
powyższym
h
A
h
h
m
=
=
> H > H
> H > h H,
yn
xn
yn
xn

stąd

x1
x1
A > h H = m > h H,
xn
xn

jest jednorodnym układem n równań liniowych, co pokazuje przekształcenie go do postaci

x1

Rys. 1. Rozkład chi-kwadrat dla 6 stopni swobody (zgodnie
z przeprowadzonymi analizami)

xn

Fig. 1. The distribution of chi-square for 6 degrees of freedom (according to studies carried out)

(A - mI) > h H = 0

gdzie I jest macierzą jednostkową n-tego stopnia. Układ ten jest
układem nieoznaczonym (jego rząd jest mniejszy od liczby niewiadomych). Warunkiem koniecznym, aby układ równań był nieoznaczony jest, aby det( A - mI) = 0 . Wyznacznik ten jest wielomianem n-tego stopnia ze względu na O. Równanie to może mieć
najwyżej n pierwiastków w ciele liczb rzeczywistych lub dokładnie
n pierwiastków w ciele liczb zespolonych. Wielomian det( A - mI)
nazywany jest wielomianem charakterystycznym przekształcenia
wyjściowego.

2.4. ANALIZA REAKCJI NA IMPULS
Analiza reakcji na impuls pozwala na podstawie oszacowanych parametrów modelu VAR, wyrazić wpływ
jednej zmiennej na inną zmienną poprzez zakłócenia
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losowe, co także wiąże się z interpretacją przyczynowoskutkową.
Badanie reakcji zmiennych na impulsy dostarcza
informacji o dynamicznych własnościach mechanizmu
transmisji. W przypadku niniejszego opracowania jest
to transmisja impulsów cenowych pomiędzy określonymi geograficznie rynkami wyrobów hutniczych.
Zapisując model VAR, w następującej formie:
Zt =

q

/U Z
i

t-i

+ ft

i=1

przy założeniu stacjonarności zmiennych, model taki
można zapisać w postaci nieskończonej średniej ruchomej:
Zt =
gdzie:

3

/A f

i
1 t-i

i=0

Ai = U1 At - 1 + U2 At - 2 + ... + Uq At - q
przez co składowe wektora Zt wyrażane są za pomocą składników losowych modelu. Jest to równoznaczne z analizą mnożnikową prowadzoną w systemach
dynamicznych. Na podstawie powyższej formy można
przeprowadzić analizę reakcji impulsowych (reakcji na
bodźce). Reakcja wszystkich zmiennych w okresie t + i
na szok zaburzający j-tą zmienną (a dokładniej składnik losowy w równaniu j-tej zmiennej) w momencie t
dana jest przez funkcję reakcji impulsowych (FRI):

Rys. 2. Poziomy cen blach w Euro za tonę wyrobu
Fig. 2. Levels of metal prices in Euros per tonne of product
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FRI = Ai de j
gdzie ej – jest n-wymiarowym wektorem, którego j-ty
element przyjmuje wartość 1, pozostałe 0, d reprezentuje rozmiary rozważanego impulsu. Jest on najczęściej
przyjmowany na poziomie 1 lub na poziomie oceny odchylenia standardowego składnika losowego – f j .

3. JEDNOWYMIAROWA ANALIZA
SZEREGÓW CZASOWYCH
Szeregi czasowe cen na wybranych rynkach zbadano
pod względem właściwości dynamicznych. Poziomy cen
przedstawiono na rysunku 2.
W analizowanym okresie ceny blach wzrosły z poziomu 200–300 € do poziomu 600–800 € za tonę. Najwyższy poziom wystąpił w drugiej połowie roku 2008. Widoczny jest systematyczny, długookresowy wzrost cen
w analizowanym okresie.
Poniżej przedstawiono wyniki analizy dla rynku
Europy Północnej. Właściwości dynamiczne szeregu
czasowego dla cen blach walcowanych na gorąco przedstawiono na rysunku 3, a podstawowe statystyki dla
szeregu czasowego poziomów cen przedstawiono w tablicy 1.
Średnia cena blach walcowanych na gorąco w Europie Północnej wyniosła 405 € za tonę. Obserwacje od-
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Rys. 3. Europa Północna – właściwości dynamiczne szeregu czasowego dla cen blach walcowanych na gorąco, dane w Euro
za tonę
Fig. 3. Northern Europe – the dynamic properties of time series for the price of hot-rolled sheet, data in euro per tonne

chylały się średnio od wartości przeciętnej o 33%. Minimalna cena wyniosła 207,5 €, a maksymalna 797,5 €,
połowa obserwacji znajduje się poniżej 395,8 € za tonę.
Właściwości szeregu czasowego dla cen blach walcowanych na zimno na rynku Europy Północnej przedstawiono na rysunku 4, a podstawowe statystyki dla
szeregu czasowego poziomów cen przedstawiono w tablicy 2.

Średnia cena blach walcowanych na zimno w Europie Północnej wyniosła 491,2 € za tonę. Obserwacje
odchylały się średnio od wartości przeciętnej o 26%. Minimalna cena wyniosła 307,5 €, a maksymalna 842,5 €,
połowa obserwacji znajduje się poniżej 469,5 € za tonę.
Właściwości dynamiczne szeregu czasowego dla cen
blach ocynkowanych ogniowo na rynku Europy Północnej przedstawiono na rysunku 5, a podstawowe staty-

Tablica 1. Europa Północna: podstawowe statystyki dla szeregu czasowego poziomów cen blach walcowanych na gorąco
Table 1. Northern Europe: basic statistics for time series of price levels of hot-rolled sheet

Wartość

Średnia

Odch. st.

Wsp. zm.

min.

25%

50%

75%

maks.

405,4

132,8

33%

207,5

295,0

395,8

498,1

797,5

Tablica 2. Europa Północna: podstawowe statystyki dla szeregu czasowego poziomów cen blach walcowanych na zimno
Table. 2. Northern Europe: basic statistics for time series of price levels in cold-rolled sheets

Wartość

Średnia

Odch. st.

Wsp. Zm.

Min.

25%

50%

75%

maks.

491,2

130,0

26%

307,5

385,0

469,5

589,3

842,5

Tablica 3. Europa Północna: podstawowe statystyki dla szeregu czasowego poziomów cen blach ocynkowanych ogniowo
Table 3. Northern Europe: basic statistics for time series of price levels dip galvanized

Wartość

Średnia

Odch. st.

Wsp. zm.

min.

25%

50%

75%

maks.

530,1

147,7

28%

305,0

410,0

505,0

633,1

880,0

Tablica 4. Europa Północna: podstawowe statystyki dla szeregu czasowego poziomów cen blach grubych
Table 4. Northern Europe: basic statistics for time series of price levels plates

Wartość

Średnia

Odch. st.

Wsp. zm.

Min.

25%

50%

75%

maks.

537,6

195,7

36%

245,0

332,5

540,0

716,3

947,5
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Rys. 4. Europa Północna – właściwości dynamiczne szeregu czasowego dla cen blach walcowanych na zimno, dane w Euro
za tonę
Fig. 4. Northern Europe – the dynamic properties of time series for prices of cold rolled sheets, the data in Euros per tonne

Rys. 5. Europa Północna – właściwości dynamiczne szeregu czasowego dla cen blach ocynkowanych ogniowo, dane w Euro
za tonę
Fig. 5. Northern Europe – the dynamic properties of time series for prices of galvanized sheet, data in euro per tonne

Marcin Miczka, Wojciech Szulc
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Rys. 6. Europa Północna – właściwości dynamiczne szeregu czasowego dla cen blach grubych, dane w Euro za tonę
Fig. 6. Northern Europe – the dynamic properties of time series for prices of plates, figures in Euro per tonne

styki szeregu czasowego dla poziomów cen przedstawiono w tablicy 3.
Średnia cena blach ocynkowanych ogniowo w Europie Północnej wyniosła 530,1 € za tonę. Obserwacje
odchylały się średnio od wartości przeciętnej o 28%.
Minimalna cena wyniosła 305 €, a maksymalna 880 €,
połowa obserwacji znajduje się poniżej 505 € za tonę.
Właściwości dynamiczne szeregu czasowego dla cen
blach grubych na rynku Europy Północnej przedstawiono na rysunku 6, a podstawowe statystyki szeregu czasowego dla poziomów cen przedstawiono w tablicy 4.
Średnia cena blach grubych w Europie Północnej wyniosła 537,6 € za tonę. Obserwacje odchylały się średnio od wartości przeciętnej o 36%. Minimalna cena wyniosła 245 €, a maksymalna 947,5 €, połowa obserwacji
znajduje się poniżej 540 € za tonę.

Poniżej przedstawiono wybrane wyniki analizy przyczynowości i reakcji impulsowych.

4. TESTY PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE
GRANGERA I ANALIZA REAKCJI
IMPULSOWYCH
W tablicach 5–7 przedstawiono wartości statystyki testu przyczynowości i prawdopodobieństwo tego,
że zmiana ceny na rynku z którego pochodzi impuls
(zmienna wyłączona) nie jest przyczyną zmiany ceny
na rynku na który impuls oddziałuje (równanie).
Wartości funkcji reakcji impulsowych przedstawiono
na rysunkach 7–9.

Tablica 5. Europa Północna – Europa Południowa: test przyczynowości w sensie Grangera
Table 5. Northern Europe – Southern Europe: test of Granger causality
Równanie

Zmienna wyłączona

Wartość statystyki

Prawdopodobieństwo
(chi-kwadrat)

DEuropaPn

DEuropaPd

66,499

0,000

DEuropaPd

DEuropaPn

15,531

0,017

Tablica 6. Europa Północna – Chiny: test przyczynowości w sensie Grangera
Table 6. Northern Europe – China: test of Granger causality
Zmienna wyłączona

Wartość statystyki

Prawdopodobieństwo
(chi-kwadrat)

DEuropaPn

DChiny

43,59

0,000

DChiny

DEuropaPn

8,55

0,200

Równanie
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Rys. 7. Europa Północna – Europa Południowa: Funkcje reakcji impulsowych wraz z przedziałami ufności dla przyrostów cen
wyrobów walcowanych na gorąco (wzrost zmiennej impulsowej o jednostkę)
Fig. 7. Northern Europe – Southern Europe: the impulse response functions with confidence intervals for the price increases
in hot rolled products (increase by one unit of impulse variable)

Rys. 8. Europa Północna – Chiny: Funkcje reakcji impulsowych wraz z przedziałami ufności dla przyrostów cen wyrobów
walcowanych na gorąco (wzrost zmiennej impulsowej o jednostkę)
Fig. 8. Northern Europe – China: impulse response functions with confidence intervals for the price increases in hot rolled
products (increase by one unit of impulse variable)
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Rys. 9. Europa Północna-Chiny: funkcje reakcji impulsowych wraz z przedziałami ufności dla przyrostów cen blach grubych
(wzrost zmiennej impulsowej o jednostkę)
Fig. 9. Northern Europe-China: the impulse response functions with confidence intervals for the price increases plates (increase by one unit of impulse variable)
Tablica 7. Europa Północna-Chiny: test przyczynowości w sensie Grangera
Table 7. Northern Europe and China: a test Granger causality
Zmienna wyłączona

Wartość statystyki

Prawdopodobieństwo
(chi-kwadrat)

DEuropaPn

DChiny

47,76

0,000

DChiny

DEuropaPn

9,23

0,161

Równanie

5. ZIDENTYFIKOWANE RELACJE
PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE
Na podstawie przeprowadzonego testu przyczynowości w sensie Grangera, można stwierdzić, że na poziomie istotności równym 1%, występują następujące
relacje przyczynowo-skutkowe dla przypadku zmian
cen blach walcowanych na gorąco na odpowiednich rynkach:
– Europa Południowa wpływa na Europę Północną,
– Ameryka Północna wpływa na Europę Północną,
– Chiny wpływają na Europę Północną.
Dla przypadku zmian cen blach walcowanych na
zimno:
– Europa Południowa wpływa na Europę Północną,
– Ameryka Północna wpływa na Europę Północną,
– Chiny wpływają na Europę Północną.
Dla przypadku zmian cen blach ocynkowanych
ogniowo:
– Europa Południowa wpływa na Europę Północną,
– Europa Północna wpływa na Europę Południową,
– Ameryka Północna wpływa na Europę Północną.
Nie zidentyfikowano zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy Europą Północną i Chinami.

Dla przypadku przyrostu cen blach grubych:
– Europa Południowa wpływa na Europę Północną,
– Chiny wpływają na Europę Północną,
Nie zidentyfikowano zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy Ameryką Północną i Europą Północną.
Z powyższego wynika, że zidentyfikowano jedno
sprzężenie zwrotne dla przypadku przyrostu cen
blach ocynkowanych ogniowo w Europie Północnej
i Europie Południowej.

6. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone analizy przyczynowości i reakcji
impulsowych pozwoliły zidentyfikować relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy zmianami cen na wybranych
rynkach wyrobów hutniczych. Zidentyfikowano jedno
sprzężenie zwrotne dla przypadku przyrostu cen blach
ocynkowanych ogniowo w Europie Północnej i Europie
Południowej. W pozostałych przypadkach występują
tylko relacje jednokierunkowe. W większości przypadków zmiany cen wyrobów na rynku Europy Północnej
reagują na zmiany cen na pozostałych rynkach. Funkcje reakcji impulsowych wygasają do zera najpóźniej po
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20 miesiącach (1 rok i 8 miesięcy). Jest to najdłuższy
okres w jakim na danym rynku mogą być odczuwalne
skutki losowego zaburzenia mającego miejsce na innym rynku.
Najsilniejsza reakcja cen na rynku Europy Północnej
wystąpiła w przypadku zmiany cen:
– wyrobów walcowanych na gorąco na rynku Europy
Południowej,
– wyrobów walcowanych na gorąco na rynku Chin,
– blach grubych na rynku Chin.
Przeprowadzone analizy szeregów czasowych dla
poziomów cen pokazały, że największą zmiennością
charakteryzują się ceny blach walcowanych na gorąco i blach grubych. Znacznie mniejszą zmiennością
charakteryzują się ceny blach walcowanych na zimno
i blach ocynkowanych ogniowo.

61

Poza tym analizy potwierdzają istnienie mechanizmu transmisyjnego pomiędzy wybranymi rynkami
wyrobów hutniczych. Impulsy pochodzące nawet z bardzo odległych od Europy obszarów geograficznych takich jak Chiny, stosunkowo szybko docierają na rynek
europejski. Silne reakcje na występujące tam zaburzenia mogą być odczuwalne w okresie 1–2 miesięcy od ich
powstania.
Przeprowadzona analiza reakcji impulsowych pozwala również stwierdzić, że analizowane relacje są stabilne w czasie. Biorąc pod uwagę długość analizowanego
okresu, który wynosił 14 lat można stwierdzić, że mogą
one być podstawą do stworzenia systemu prognozującego zmiany cen na rynku europejskim na podstawie
zmian cen na rynkach Ameryki Północnej i Chin.
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