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1. Wprowadzenie

Niniejszy artykuł jest skrótem pracy powstałej w ramach grantu IRG, której 
przedmiotem jest przedstawienie podstaw teoretycznych i metodyki analizy porów
nawczej dwóch szeregów czasowych, wykorzystujących metody klasycznej statysty
ki i ekonometrii.

Realizacjami zmiennej tworzącej pierwszy z szeregów są wyniki testu koniunk
tury w budownictwie przeprowadzanego kwartalnie przez IRG SGH w Warszawie. 
Realizacjami zmiennej tworzącej drugi szereg czasowy są kwartalne dane ilościowe 
GUS-u odpowiadające kolejnym zmiennym składającym się na syntetyczny wskaź
nik koniunktury w budownictwie wyliczany przez IRG. Oba szeregi składają się 
z 21 obserwacji dokonanych pomiędzy styczniem 1994 roku a lutym 1999 roku. 
Porównywane pary danych mają więc tę samą treść ekonomiczną. Metody ich 
pomiaru były jednak inne, z czego mogą wyniknąć zasadnicze różnice pomiędzy 
badanymi wielkościami.

Praca, której skrótem jest niniejszy artykuł składa się z części teoretycznej i ana
litycznej. W części teoretycznej pracy scharakteryzowano metody wyrównywania 
szeregu czasowego oraz zagadnienie wahań okresowych. Omówiono także narzędzia 
statystyczne, takie jak średnia, wariancja, współczynnik zmienności oraz współczyn
nik korelacji. Opisano zagadnienie testowania istotności różnicy dwóch średnich, 
wariancji i istotności współczynnika korelacji. Ostatnie dwa podrozdziały poświęco
no możliwości zastosowania do analizy szeregów czasowych indeksów statystycz
nych oraz analizie regresji. W  niniejszym artykule pominięto część pracy poświęco
ną przypomnieniu wymienionych metod, zamieszczono jedynie otrzymane za ich 
pomocą wyniki. Podstawy teoretyczne zastosowanych metod zaczerpnięto z mono
grafii wymienionych w bibliografii.
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2. ANALIZA WYNIKÓW

W tej części artykułu przedstawiono wyniki obliczeń, które zostały dokonane 
z zastosowaniem metod analizy opisanych w części pierwszej opracowania.

Brak danych w GUS-ie korespondujących z danymi zbieranymi przez IRG zmu
sza do porównania tylko niektórych kategorii danych. Pary porównywanych ze sobą 
danych przedstawiono w tabeli 1.

Mamy więc dziewięć par danych. Aby zaprezentować różnice oraz podobieństwa 
danych z IRG i danych GUS-owskich w pracy przedstawione zostaną jedynie trzy 
pary zmiennych „najlepszych”, tzn. najbardziej do siebie (w parach) podobnych, 
oraz para zmiennych najbardziej różnych od siebie.

Tabela 1. Kategorie danych IRG I GUS-u będące przedmiotem porównania

IRG ‘ GUS

Ceny 1, Wskaźnik cen PSMP
2. Wskaźnik cen materiałów budowlanych i usług w bu

downictwie

1. Zatrudnienie ogólnie
2. Zatrudnienie w sektorze prywatnym
3. Zatrudnienie w sektorze publicznym

1. Zatrudnienie ogólnie
2. Zatrudnienie w sektorze prywatnym
3. Zatrudnienie w sektorze publicznym

Inwestycje Nakłady inwestycyjne

Produkcja Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach sta
łych z czwartego kwartału 1993 roku

Sytuacja finansowa 1, Wynik finansowy netto
2. Wynik finansowy brutto

3. Wynik finansowy brutto a sytuacja finansowa

Wynik finansowy brutto oraz dwie kolejne zmienne okazały się być najbardziej 
podobne w swoich parach. Wyniki elementarnej analizy szeregów czasowych, ta
kich jak liniowa funkcja trendu, wskaźniki wahań okresowych, średnie roczne tem
po oraz regresja, są przedstawione w tabeli 2,

Jak widać, trendy w obydwu szeregach czasowych są funkcjami rosnącymi. 
Mimo że trend danych GUS-owskich rośnie szybciej, to jednak tak niewielką różni
cę możemy uznać za nieistotną i stwierdzić duże podobieństwo trendów.

Wskaźniki wahań okresowych określają o ile procent wartości zjawiska obserwo
wane w kolejnych kwartałach są na skutek wahań okresowych wyższe lub niższe od 
poziomu zjawiska wyznaczonego przez trend. Chociaż różnice między wskaźnikami 
mogą wydawać się znaczne (szczególnie w drugim i trzecim kwartale), to jednak 
wykresy danych wskazują na duże podobieństwo prezentowanych przez nie zjawisk.
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Tabela 2. Wyniki analizy szeregów czasowych dla zmiennych „wynik finansowy 
brutto” (GUS) i „sytuacja finansowa” (IRG)

IRG GUS

Trend IRG = -  0,5654+0,05381 GUS = -1,1181+0,1065f

Wahania okresowe (w %) 
Ol 35,33 -8,25
02 -335,8 -89,97
03 308,13 69,96
04 7,66 28,26

Tempo zmian -1,9355 -2,0115

Regresja IRG = 0,8535 GUS

Średnie tempo zmian badanego zjawiska jest wypadkową wszystkich jego obser
wowanych wartości. Indeks ten daje rzetelne informacje, gdy przebieg zjawiska ma 
w miarę regularny charakter. Ograniczmy się w tym przypadku jedynie do porów
nania samych wartości indeksów, bez ich interpretacji. Otrzymane wartości indek
sów nieistotnie różnią się od siebie, więc możemy przyjąć ich identyczność.

Analiza regresji, w której dane GUS-owskie są zmienną objaśniającą i opisują 
kształtowanie się danych pochodzących z IRG, dała bardzo zadowalające wynild. 
Jeśli wartość parametru przy zmiennej GUS-u równa 1 oznacza idealne dopasowa
nie, to otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić ponad 85% podobieństwo.

Wszystkie obliczenia dotyczące średnich, wariancji i współczynnika korelacji 
zostały przeprowadzone na danych wystandaryzowanych. Ponadto z obydwu szere
gów został wyodrębniony trend. Ostatecznie danymi użytymi do obliczeń były resz
ty będące odchyleniami danych wystandaryzowanych od trendu.

Wyniki syntetyczne dotyczące średnich, wariancji i współczynnika korelacji dla 
każdej z badanych zmiennych przedstawione są w kolejnych tabelach. W pierwszej 
kolumnie każdej tabeli znajdują się wyniki dotyczące zmiennych pochodzących 
z GUS-u, natomiast w drugiej kolumnie wyniki dotyczące zmiennych z IRG. Ko
lumny wspólne dotyczą testów istotności różnic pomiędzy badanymi wynikami 
syntetycznymi, takimi jak średnie, wariancje i współczynnik korelacji liniowej Pear- 
sona. Szczegółowo zostaną omówione tylko cztery z ośmiu badanych zmiennych -  
wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto, produkcja oraz zatrudnienie w sek
torze prywatnym. Wyniki dotyczące pozostałych zmiennych (zatrudnienie w sekto
rze publicznym, zatrudnienie ogółem, ceny i inwestycje) zostały umieszczone 
w aneksie w formie tabel o analogicznym układzie jak w przypadku szczegółowo 
opisanych zmiennych.

Średnia dla danych GUS-u dla zmiennej „wynik finansowy brutto” wynosi (dla 
danych przekształconych w opisany sposób) 1,11022'K r16, natomiast dla danych IRG 
— 0,0221. Różnica pomiędzy średnimi nie różni się istotnie od zera. Wartość testu 
^-studenta przy liczbie stopni swobody v = 38 wynosi 0,0782, co oznacza, że dla 
a  < 0,9385 nie ma podstaw do odrzucenia H0, która mówi, że średnie są sobie równe.
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Wariancja dla danych GUS-u wynosi 0,6156, natomiast dla danych IRG -  
0,9066, Różnica pomiędzy wariancjami nie różni się istotnie od zera. Wartość testu 
F-Snedecora przy liczbie stopni swobody = 18 i v2 = 18 wynosi 0,6790, co ozna
cza, że dla « < 0,5057 nie ma podstaw do odrzucenia 7/0, które mówi, że wariancje 
są sobie równe.

Tabela 3. Porównanie wyników syntetycznych dla zmiennych 
„wynik finansowy brutto” (GUS) i „sytuacja finansowa” (IRG)

GUS IRG

Średnia 1,11022-10’ 16 -0,0221

Test średnich H0: mi = m2

t= 0,0782, dla a <0,9380
nie ma podstaw do odrzucenia H0

Wariancja 0,6156 j 0,9066

Test wariancji

F = 0,6790, dla a < 0,5057
nie ma podstaw do odrzucenia H0

Współczynnik zmienności 7,06734d 015 -42,9963

Współczynnik korelacji 0,8598

Test wspótczynnika korelacji ^o: Py„r, =®
'■ Pr,,?, ^

f = 7,1459, dla a < 1,2 -106
nie ma podstaw do odrzucenia M0

Topowy obszar zmienności zmiennej „wynik finansowy brutto” (GUS) określany 
jest przez przedział (0,7846,0,7846), natomiast dla zmiennej „sytuacja finansowa” 
(IRG) — przez przedział (0,9743 0,9300). Oznacza to, że dla zmiennych GUS-u moż
na zaobserwować mniejsze wahania.

Współczynnik zmienności dla danych GUS-u wynosi 7,06734'1015, dla danych IRG 
— 42,9963, co oznacza, że zróżnicowanie danych GUS-u jest znacznie większe.

Współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi wynosi 0,8598 i jest statystycznie 
różny od zera.

Wartość statystyki f-studenta przy v = 18 stopniach swobody wynosi 7,1459, co 
oznacza, że dla poziomu istotności a > 1,2 -lO6 są podstawy do odrzucenia H(), które 
mówi, że współczynnik korelacji jest równy 0, na rzecz hipotezy alternatywnej 
(W,: p^ y2 * 0) mówiącej, że jest on różny od 0. Wyniki obliczeń zawiera tabela 3.
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4. Wynik finansowy netto a sytuacja finansowa

Bardzo podobne do przedstawionych wyniki dała analiza „wyniku finansowego 
netto”. Tabela 4 przedstawia rezultat obliczeń.

Tabela 4. Wyniki analizy szeregów czasowych dla zmiennych „wynik finansowy 
netto” (GUS) I „sytuacja finansowa” (IRG)

1 IRG GUS

Trend IRG = -  0,5654+0,0538t GUS = - t  ,0983+0,1046t

I Wahania okresowe (w %) 
Ol 35,33 2,78
02 -335,8 -135,83
03 308,13 74,79
04 7,66 58,26

Tempo zmian -1,9355 -2,0022

Regresja IRG = 0,8363 GUS

Podobnie jak wyżej obydwa trendy są rosnące, trend GUS-owski nieistotnie 
szybciej przyrasta z kwartału na kwartał.

Różnice okresowych odchyleń od trendu są mniejsze niż w przypadku wyniku 
finansowego brutto, z wyjątkiem kwartału czwartego. Nie mamy więc podstaw do 
stwierdzenia braku podobieństwa okresowych odchyleń od trendu.

W przypadku średniego kwartalnego tempa zmian i dla tych zmiennych ograni
czymy się do porównania samych wartości indeksów — są one nieistotnie różne od 
siebie.

Analiza regresji potwierdza ponad 83% podobieństwo zjawisk reprezentowanych 
przez badane szeregi czasowe.

Średnia dla danych GUS-u dla zmiennej „wynik finansowy netto” wynosi (dla 
danych przekształconych w powyżej opisany sposób) 3,3306T0-17, natomiast dla 
danych IRG -0,0221. Różnica pomiędzy średnimi nie różni się istotnie od 0. War
tość testu i-studenta przy liczbie stopni swobody v = 38 wynosi 0,0778, co oznacza, 
że dla a < 0,9383 nie ma podstaw do odrzucenia H0, która mówi, że średnie są ■ 
sobie równe.

Wariancja dla danych GUS-u wynosi 0,6291, natomiast dla danych IRG — 
0,9066. Różnica pomiędzy wariancjami nie różni się istotnie od zera. Wartość testu 
F-Snedecora przy liczbie stopni swobody Vj = 18 i v2 = 18 wynosi 0,6939, co ozna
cza, że dla a < 0,7834 nie ma podstaw do odrzucenia H0, która mówi, że wariancje 
są sobie równe.

Typowy obszar zmienności zmiennej „wynik finansowy brutto” (GUS) określany 
jest przez przedział (0,7932,0,7932), natomiast dla zmiennej „sytuacja finansowa” 
(IRG) — przez przedział (0,9743,9300). Oznacza to, że dla zmiennych GUS-u można 
zaobserwować mniejsze wahania.



190 Anna Jędryka, Katarzyna Kieloch

Współczynnik zmienności dla danych GUS-u wynosi 2,3814-1016, dla danych 
IRG -42,9963, co oznacza, że zróżnicowanie danych GUS-u jest znacznie większe.

Współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi wynosi 0,8329 i jest statystycznie 
różny od 0. Wartość statystyki f-studenta przy v = 18 stopniach swobody wynosi 
6,3872, co oznacza, że dla poziomu istotności a >5,1 -106 są podstawy do odrzuce
nia która mówi, że współczynnik korelacji jest równy 0, na rzecz hipotezy alter
natywnej ( / / , :  ^  * 0) mówiącej, że jest on różny od zera. Wyniki obliczeń za
wiera tabela 5.

Tabela 5. Porównanie wyników syntetycznych dla zmiennych 
„wynik finansowy netto” (GUS) i „sytuacja finansowa” (IRG)

GUS IRG

1 Średnia 3,33067'10 '17 -0,0221

Test średnich H0 : m, = m2 

ł f , : ml *  nłj
1 = 0,0778, dla a <0,9383
nie ma podstaw do odrzucenia H0

Wariancja 0,6291 0,9066

Test wariancji

F  = 0,6939, dla ot < 0,7834
nie ma podstaw do odrzucenia H0

Współczynnik zmienności 2,38141-1016 -42,9963

Współczynnik korelacji 0,8329

Test współczynnika korelacji Ho '■ P z„ys = 0 
'■ Py,,/2 ^

f = 6,3872, dla ot<5,l-106
nie ma podstaw do odrzucenia H0

5. Sprzedaż a produkcja

Porównanie „sprzedaży” (GUS) i „produkcji” (IRG) w przemyśle budowlanym 
nie daje już tak dobrych i jednoznacznych wyników jak w przypadku wyników 
finansowych. Są one jednak niewątpliwie lepsze od pozostałych, zamieszczonych 
w aneksie. Wyniki zawiera tabela 6.

Funkcje trendu dwóch szeregów czasowych są przecinającymi się liniami prosty
mi o przeciwnym nachyleniu. Jednak biorąc pod uwagę bardzo wolny spadek tren
du IRG oraz fakt nieistotności zmiennej czasowej w funkcji trendu GUS-u, możemy 
sugerować w przybliżeniu stały trend w obydwu szeregach.
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Tabela 6. Wyniki analizy szeregów czasowych dla zmiennych „sprzedaż produkcji 
budowlano-montażowej" (GUS) i „produkcja” (IRG)

IRG GUS |

Trend IRG = 0,2229 -  0,0212/ GUS = -  1,0812+0,103/

Wahania okresowe (w %) 
01 -61,05 -16,76
02 279,08 56,42
03 -219,69 33,0
04 1,65 6,66

Tempo zmian -2,0575 -2,0409

Regresja IRG = -0,6055 GUS

Wskaźniki wahań okresowych nie różnią się w większym stopniu niż w przy
padku wyżej omówionych zmiennych. Wyjątkiem jest tu trzeci kwartał, w którym 
różnica sięga ponad 250 punktów procentowych.

Wartości indeksów obrazujących średnie tempo zmian z kwartału na kwartał 
okazują się bez mała identyczne. Są to najbardziej bliskie sobie porównywane war
tości uzyskane w obliczeniach.

Analiza regresji wskazuje na odwrotną proporcjonalność dwóch zmiennych. 
Jednakże wartość parametru przy zmiennej GUS-u decyduje o jej nieistotności, więc 
nie mamy podstaw do stwierdzenia odwrotnej zależności zmiennych.

Średnia dla danych GUS-u dla zmiennej „sprzedaż” wynosi (dla danych prze
kształconych w powyżej opisany sposób) 1,7763-KT16, natomiast dla danych IRG 
-0,0132. Różnica pomiędzy średnimi nie różni się istotnie od 0. Wartość testu /-stu
denta przy liczbie stopni swobody v = 38 wynosi 0,0454, co oznacza, że dla a < 0,9639 
nie ma podstaw do odrzucenia H0, która mówi, że średnie są sobie równe.

Wariancja dla danych GUS-u wynosi 0,6405, natomiast dla danych IRG — 0,6405. 
Różnica pomiędzy wariancjami nie różni się istotnie od 0. Wartość testu F-Snedecora 
przy liczbie stopni swobody vŁ = 18 i v2 = 18 wynosi 0,6626, co oznacza, że dla 
a < 0,8111 nie ma podstaw do odrzucenia Ha, która mówi, że wariancje są sobie równe.

Typowy obszar zmienności zmiennej „sprzedaż” (GUS) określany jest przez 
przedział (0,8004,0,8004), natomiast dla zmiennej „produkcja” (IRG) -  przez prze
dział (0,9964,0,9700). Oznacza to, że dla zmiennych GUS-u można zaobserwować 
mniejsze wahania.

Współczynnik zmienności dla danych GUS-u wynosi 4,5055 TO15, dla danych 
IRG -74,3135, co oznacza, że zróżnicowanie danych GUS-u jest znacznie większe.

Współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi wynosi 0,5822 i jest statystycznie 
różny od 0.

Wartość statystyki /-studenta przy v = 18 stopniach swobody wynosi 3,0384, co 
oznacza, że dla poziomu istotności a  > 0,0019 są podstawy do odrzucenia Hn, które 
mówi, że współczynnik korelacji jest równy 0, na rzecz hipotezy alternatywnej 
(Hl : pY ŷ  * 0) mówiącej, że jest on różny od 0. Wyniki obliczeń zawiera tabela 7.
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Tabela 7. Porównanie wyników syntetycznych dla zmiennych 
„sprzedaż produkcji budowlano-montażowej” (GUS) i „produkcja” (IRG)

GUS I IRG

Średnia 1,77636'10~16 -0,0132

Test średnich = m2 
Hx: mt * m2
t=  0,0454, dla a <0,9639
nie ma podstaw do odrzucenia Ha

Wariancja 0,6405 | 0,6405

Test wariancji =-D*(y2)
fft ;D*(Yl)>D*(Y2)
F - 0,6626, dla « <0,8111
nie ma podstaw do odrzucenia H0

Współczynnik zmienności 4.50558-1015 -74,3135

Współczynnik korelacji 0,5822

Test współczynnika korelacji Ba' Pr,,?, “ 0

f = 3,0384, dla a <0,0019
nie ma podstaw do odrzucenia H0

6. Zatrudnienie w sektorze prywatnym

Wybór „zatrudnienia w sektorze prywatnym” jako reprezentanta najmniej satys
fakcjonujących wyników nie był łatwy. Bardzo małe podobieństwo danych IRG 
i GUS-u można również zaobserwować w przypadku danych o zatrudnieniu w sek
torze publicznym oraz zatrudnieniu ogółem, a także w przypadku porównania cen 
ze wskaźnikiem cen PSMP. Wyniki obliczeń dla zatrudnienia w sektorze prywat
nym przedstawia tabela 8.

Obydwie funkcje trendu są dodatnio nachylone, lecz wartości reprezentowane 
przez dane GUS-owskie rosną około cztery razy szybciej niż te pochodzące z IRG. 
Ponadto zmienna czasowa w trendzie GUS-owskim okazuje się być nieistotna, więc 
nie można mieć pewności co do dodatniego nachylenia tego trendu.

Wskaźniki wahań okresowych świadczą o dużych różnicach w odchyleniach od 
linii trendu sięgających ponad 900 punktów procentowych w kwartałach drugim 
i trzecim.

Wartości indeksów prezentujących średnie kwartalne tempo zmian świadczą 
o powolnym spadku zatrudnienia w sektorze prywatnym dla danych z IRG, nato
miast dane z GUS-u cechują się ponad 200% spadkiem z kwartału na kwartał.
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Tabela 8. Wyniki analizy szeregów czasowych dla zmiennych „zatrudnienie 
w sektorze prywatnym” (GUS) I „zatrudnienie w sektorze prywatnym” (IRG)

1 IRG GUS |

1 Trend IRG = “0,2714+ 0,0258t GUS = -  1,533+0,146t

Wahania okresowe (w %) 
Ot 147,7 54,19
02 -681,41 233,54
03 670,64 -247,69
04 -136,93 -40,04

Tempo zmian -0,0237 -2,0412

| Regresja IRG = 0,0489 GUS

Analiza regresji potwierdza powyższe wyniki. Dane GUS-owskie jedynie w nie
całych 5% wyjaśniają kształtowanie się wartości danych z IRG. Można więc powie
dzieć, że podobieństwo danych pochodzących z dwóch wymienionych źródeł sięga 5%.

Średnia dla danych GUS-u dla zmiennej „zatrudnienie w sektorze prywatnym” 
wynosi (dla danych przekształconych w powyżej opisany sposób) 9,9920-Kr'7, 
natomiast dla danych IRG -0,0109. Różnica pomiędzy średnimi nie różni się istot
nie od 0. Wartość testu /-studenta przy liczbie stopni swobody v = 38 wynosi 
0,0424, co oznacza, że dla a < 0,9663 nie ma podstaw do odrzucenia H0, która mó
wi, że średnie są sobie równe.

Tabela 9. Porównanie wyników syntetycznych dla zmiennych „zatrudnienie 
w sektorze prywatnym” (GUS) i „zatrudnienie w sektorze prywatnym" (IRG)

GUS IRG 1

Średnia 9,99201 TO-17 -0,0109

Test średnich

:»», * %
t = 0,0424, dla a < 0,9663
nie ma podstaw do odrzucenia H0

Wariancja 0,2774 0,9773

Test wariancji

F = 0,2839, dla ci <0,9956
nie ma podstaw do odrzucenia H0

Współczynnik zmienności 5,27129-1015 -90,6424

I Wspófczynnik korelacji -0,1517

I Test współczynnika korelacji Ha '•Pr„rt = 0

ffriPr.,7,*0
t =0,6512, dla a <0,5231
nie ma podstaw do odrzucenia Ha
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Wariancja dla danych GUS-u wynosi 0,2774, natomiast dla danych IRG 0,9773. 
Różnica pomiędzy wariancjami nie różni się istotnie od 0. Wartość testu F-Snede- 
cora przy liczbie stopni swobody vt = 18 i v2 = 18 wynosi 0,2839, co oznacza, że 
dla a < 0,9956 nie ma podstaw do odrzucenia H 0, która mówi, że wariancje są sobie 
równe.

Typowy obszar zmienności zmiennej „zatrudnienie w sektorze prywatnym” 
(GUS) określany jest przez przedział (0,5267,0,5267), natomiast dla zmiennej „za
trudnienie w sektorze prywatnym” (IRG) -  przez przedział (0,9995,0,9777). Oznacza 
to, że dla zmiennych GUS-u można zaobserwować mniejsze wahania.

Współczynnik zmienności dla danych GUS-u wynosi 5,2712-1015, dla danych IRG 
-90,6424, co oznacza, że zróżnicowanie danych GUS-u jest znacznie większe.

Współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi wynosi -0,1517 i nie jest statys
tycznie różny od 0. Wartość statystyki f-studenta przy v = 18 stopniach swobody 
wynosi -0,6512, co oznacza, że dla poziomu istotności a <0,5231 nie ma podstaw 
do odrzucenia H0, które mówi, że współczynnik korelacji jest równy 0. Wyniki 
obliczeń zawiera tabela 9.

7. Wnioski

Analiza danych otrzymanych z GUS-u i IRG dokonana przy użyciu narzędzi 
klasycznej statystyki pokazuje, iż nie wszystkie kategorie danych ze sobą korespon
dują. Najsilniejsze związki można zaobserwować pomiędzy zmiennymi „wynik 
finansowy” GUS-u (zarówno brutto, jak i netto) i „sytuacją finansową” IRG. Naj
słabsze natomiast pomiędzy zmiennymi „zatrudnienie w sektorze prywatnym”. 
Można stwierdzić, iż zróżnicowania tego nie oddają takie mierniki syntetyczne, jak 
średnie czy wariancje. Różnice są natomiast dobrze obrazowane przez współczynni
ki korelacji pomiędzy zmiennymi oraz funkcje regresji.

Zgodność danych finansowych można tłumaczyć łatwą mierzalnością tej katego
rii zmiennych: Na uwagę zasługuje także fakt, iż prognozowanie wyniku finansowe
go w okresach przyszłych, które nie są odległe (jeden kwartał) od chwili przepro
wadzania ankiety jest ułatwione ze względu na fakt, że przedsiębiorcy oceniają 
wówczas swoje przychody na podstawie otrzymanych zamówień.

Natomiast duże rozbieżności występujące szczególnie pomiędzy kategoriami 
danych poświęconymi zatrudnieniu wynikają z faktu, iż GUS rejestruje tylko firmy 
zatrudniające powyżej 5 osób. Innym źródłem różnic może być inna metodyka 
zbierania danych. Dane GUS-u są bowiem danymi ilościowymi, ankieta IRG składa 
się z pytań o skali werbalnej, co utrudnia porównania, a przede wszystkim prowadzi 
do dużych rozbieżności pomiędzy szeregami.
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S u m m a r y

The purpose of this paper is to compare the results of studies on business situation in the 
coustruction industry, madę by Research Institute of Economic Development of Warsaw 
School of Economies, with the processes occurring in reality. In order to make the compari- 
son between these two categories classical statistical methods are applied. For every pair of 
variables, „qualitative variable” (the result of the sum y dealt by Research Institute) and 
„quantitative variable” (macroeconomic factors published by GUS), we count mean, variance 
and correlation coefficient, we also built regression function and statistical indices. We also 
used statistical test to prove if coefficients are statistically significant. Results suggest that 
there is a strong correlation between two of the variables at least,


