
Rozdział 6
Analiza taksonomiczna w zastosowaniu do badań 
koniunktury budownictwa

6.1. Wstęp

Większość statystycznych i ekonometrycznych metod jest dostosowana do badania 
współzależności, dynamiki lub rozkładu zmiennych mierzalnych (ilościowych). 
Bezpośrednie zastosowanie tego typu metod do analizowania informacji o 
jakościowym charakterze wymaga wstępnego przetworzenia danych, na przykład 
poprzez wprowadzenie kodów liczbowych. Może to jednak wpłynąć na rezultaty 
analizy, a wtedy jednoznaczna i sensowna interpretacja otrzymanych wyników staje 
się problematyczna. Analiza danych jakościowych wymaga specyficznych 
instrumentów, dostosowanych do charakteru badanego zjawiska oraz do postaci 
posiadanej informacji. Jedna z tego typu metod, należąca do klasy tzw. metod 
taksonomicznych jest przedmiotem rozważań w tym rozdziale.

Metoda ta znajduje zastosowanie przy badaniu wyników jednorazowych sondaży, 
wywiadów lub plebiscytów, ale także przy analizowaniu systematycznych badań 
ankietowych, wszędzie tam, gdzie informacje o zjawisku mają charakter 
jakościowych ocen wielu jego aspektów (por. [1], [7]). Możliwości aplikacyjne 
opisanej niżej metody są bardzo rozległe. Mogą one dotyczyć zarówno takich 
dziedzin jak medycyna, socjologia, psychologia, jak i wielu obszarów nauk 
ekonomicznych, w tym badań marketingowych, badań koniunktury itp. Opis metody 
podajemy w paragrafie 6.2, a bardziej szczegółowe omówienie różnorodnych 
zastosowań oraz problemów związanych z merytoryczną interpretacją wyników 
zamieszczamy w paragrafie 6.3 (por. także [5]). Treścią końcowego paragrafu 6.4 jest 
prezentacja sposobu wykorzystania omawianej metody do badania zmian koniunktury 
w polskim budownictwie w ciągu ostatnich pięciu łat.



6.2. Analiza taksonomiczna zbioru obiektów 
wielocechowych. Opis metody

Dany jest ^-elementowy zbiór W = {wh w2, .... w„), którego elementy są zwane 
obiektami oraz A-elementowy zbiór Y = {Ci, C2, C k}, którego elementy nazywa się 
cechami lub zmiennymi. Na iloczynie kartezjańsldm WxY określona jest następująca 
funkcja:

v : W x Y ~+N(t) = { 1 , 2 , t}. (6.1)
Wartość tej funkcji dla j-tej cechy na i-tym obiekcie oznaczamy przez xy ,

v(wfc C j ) = x v, dla i= 1 ,2 , .... n,j=  1, 2 , ..., k, (6.2)

oraz tworzymy macierz o n wierszach i k kolumnach
X =[*,]. (6.3)

W szczególności, i-ty wiersz macierzy X,

=  [ * < 1  Xi2"‘ - % ] >

reprezentuje wartości wszystkich k cech (zmiennych), które odpowiadają ustalonemu 
obiektowi vr(. Analogicznie,y-ta kolumna macierzy X,

Py =[jC,y X2J ,

reprezentuje wartości ustalonej cechy Cj dla wszystkich obiektów ze zbioru W.
W ten sposób relacja pomiędzy dwoma obiektami Wj i w, ze zbioru W  może być 

przeniesiona na relację pomiędzy odpowiednimi wierszami x; i x, macierzy X. 
Podobnie, relacja pomiędzy cechami C, i Cs ze zbioru Y przenosi się na relację 
pomiędzy kolumnami p7 i tej maciei-zy.

Ostatnia uwaga jest istotna zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy badania odległości 
pomiędzy wierszami macierzy X. W ten sposób można bowiem analizować, które 
obiekty ze zbioru W są sobie bliskie, a które są odległe. Podobnie, rozpatrując 
odległość pomiędzy kolumnami macierzy X można wyznaczyć dystans pomiędzy 
cechami wyróżnionymi w zbiorze Y. W konsekwencji, po zastosowaniu procedury 
taksonomicznej możliwy jest podział każdego ze zbiorów W praż Y na skupiska 
elementów położonych blisko siebie lub stwierdzenie, że takich skupisk brak.

Kluczowym problemem takiej analizy jest jednak sposób obliczania odległości 
pomiędzy parą wierszy lub kolumn macierzy X. Ze względów interpretacyjnych



wygodnie jest zastosować w tym celu skorygowaną postać tzw. metryki miejskiej 
(por. [5]), którą definiuje się dla dowolnych 1-wymiarowych wektorów a, bjako

i
m(a, b ) - - ^ | , gdzie c> 0. (6.4)

.«=i
Oczywiście funkcja m spełnia aksjomaty metryki dla dowolnego c > 0. W 

konkretnym przypadku należy ustalić stałą c w zależności od badanego zjawiska, w 
sposób ułatwiający analizę i interpretację otrzymanych wyników.

Zauważmy, że odwzorowanie v dane wzorem (6.1) jest w istocie ustaleniem 
kodów liczbowych odpowiadających jakościowym ocenom zmiennych Cj, C2, Ck 
formułowanym przez obiekty w, e W. W dalszej części rozważań przyjmujemy, że

N(() = NQ) = {1,2, 3}, (6.5)
co oznacza dostosowanie prezentowanej metody badawczej do analizowania danych 
jakościowych o trójstopniowej skali różnorodności. Nie jest to istotne ograniczenie z 
punktu widzenia możliwości pełnego zaprezentowania metody. Jest ono uzasadnione 
tym, że w badaniach ankietowych i sondażach, w przypadku ocen jakościowych 
często proponuje się respondentom wybór jednej z trzech odpowiedzi, na przykład 
„wzrost” (1), „brak zmian” (2) i „spadek” (3).

W świetle poczynionych wyżej założeń przedmiotem dalszej analizy jest macierz 
X = [xyl„xh gdzieXij e {1, 2, 3}. (6.6)

Badane będą powiązania pomiędzy kolumnami tej macierzy, a w następnym etapie 
również pomiędzy jej wierszami.

Dla kolumn py, p, macierzy X wyznaczamy odległość (6.4) zgodnie z wzorem

1 ł1
= yst = l , 2,..., k (6.7)

11 4=1

Wobec założenia (6.5) dla dowolnych kolumn macierzy X odległość ta spełnia 
warunek

Pr) e <0, 2). (6.8)
Przypadek d(pj, p,) = 0 występuje dla j t4  tylko wówczas, gdy kolumny py i p, są 

równe, co w odniesieniu do wyników ankiety oznacza, że cechy Cy i C, były oceniane 
identycznie przez każdego respondenta. Przypadek d(pf, pf) = 2 oznacza, że każdy z 
respondentów podał dla obu cech oceny o krańcowo odległych kodach, czyli jeżeli 
x,v = 1, to xsl -  3 lub jeżeli %  = 3, to xs/ = 1 dla s = 1, 2, ..., n. Ogólnie, wartość 
d(pj, p,) interpretuje się jako odległość cech (zmiennych) Cy i Cf. Jeżeli ta odległość 
jest bliska 0, to cechy można traktować - w sensie ocen pozyskanych od
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respondentów - jako bliskie (podobne), a jeżeli odległość jest duża - jako oddalone od 
siebie.

Sytuacja, w której pojawią się wartości odległości pomiędzy zmiennymi dużo 
większe od 1 jest oczywiście teoretycznie możliwa. Skoro jednak kody odpowiedzi są 
określane niezależnie dla każdej cechy, zatem przy odpowiednim określeniu funkcji v 
można dla ustalonej pary zmiennych Cj i C, otrzymać d{pj, p,) ź 1. Wymaga to 
ewentualnej zmiany przy jednej z tych zmiennych kodu 1 na kod 3 i odwrotnie. 
Oczywiście opisana wyżej zmiana kodu wybranej cechy spowoduje zmianę jej 
odległości od wszystkich innych cech. Jednak w praktyce najczęściej zmienne Cy € Y 
stanowią cechy diagnostyczne tego samego zjawiska stanowiącego główny przedmiot 
badania ankietowego. Z tego należy wnioskować, że ich oceny powinny być 
podporządkowane odniesieniu się respondenta do tego zjawiska i nie mogą 
wykazywać nadmiernie dużych rozbieżności.

Z powyższych uwag wynika, iż w zasadzie przy prawidłowym doborze pytań 
ankiety i przy odpowiednim określeniu funkcji v maksymalna odległość pomiędzy 
cechami może równać się 1 lub nieznacznie tę wartość przekraczać.

Niech D oznacza symetryczną macierz odległości elementów zbioru Y,

’ 0 rf(p„p2) •••
D = d (p2,p, )  0 -  p2, p j

d ( p k, p s) d ( p k, p 2 )  . . .  0  _

Macierz D jest podstawą podziału zbioru Y na skupiska cech podobnych oraz 
wyodrębniania cech izolowanych. Przy niewielkiej liczbie cech w zbiorze Y dalszą 
analizę można prowadzić bez użycia techniki komputerowej. Pokazuje to następujący 
prosty przykład.

Przykład 1,
Ankietę wypełniło 10 respondentów, 5 pytań dotyczyło oceny zmian 5 różnych 

aspektów pewnego zjawiska. Badane aspekty (cechy) zjawiska oznaczamy
Ci, Ci..... Cj, zaś kolejni respondenci to w/, ... wio■ Zakładamy ponadto, że każdy
respondent podał oceny każdej z pięciu cech w trójstopniowej skali (wzrost, brak 
zmian, spadek) oraz że określono kody odpowiedzi zgodnie z (6.5). Uzyskano w ten 
sposób następującą macierz X  o wymiarach 5 x 10:



133

3 3 2 3 3
3 3 1 2 2
1 1 1 2 1
1 2 1 2 i
3 3 3 3 3
1 1 3 2 1
1 1 1 3 2
3 3 3 2 2
1 1 1 1 1
2 1 3 2 1

Na podstawie wzoru (6,7) wyznaczamy odległość dla każdej pary cech Otrzymane 
w ten sposób odległości zapisujemy w macierzy 3) = [d(pJt p,)\

0 0,2 0,6 0,7 0,4 Ci
0,2 0 0,8 0,7 0,4 c2

0,6 0,8 0 0,9 0,8 c 3

0,1 0,7 0,9 0 0,5 C4
0,4 0,4 0,8 0,5 0 C5
Ci c 2 c 3 c 4 C5

Widać, że najbardziej zgodne opinie formułowano w Icwestiach zmian cechy Ci i 
C2. Te cechy zatem są sobie najbliższe. Także cecha C5 wykazuje znaczne 
podobieństwo z Ci i C2. Należy uznać, że wymienione trzy cechy tworzą skupisko w 
zbiorze Y, natomiast cechy C3 i C5 są izolowane od siebie nawzajem i od pozostałych 
cech zbioru Y (odległość nie mniejszą niż 0,5 uznajemy tu za dużą). Ilustracją tych 
wniosków jest rys. 6.1.

Rys. 6.1. Skupiska w zbiorze Y ={Ci,C2,C3,C4,C5},(pr2 ykład 1).
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Otrzymany, w wynikli analizy macierzy D, podział zbioru ¥  można wykorzystać 
zarówno do poszukiwania merytorycznych powiązań pomiędzy kategoriami 
ekonomicznymi, jak i do modyfikowania kwestionariusza ankietowego celem 
pozyskania pełniejszej i bardziej wszechstronnej informacji.

Kolejnym etapem analizowania informacji zapisanych w macierzy X jest badanie 
odległości pomiędzy jej wierszami i przeniesienie uzyskanych wyników na zbiór 
obiektów W. Jednakże obliczanie odległości pomiędzy każdymi dwoma elementami 
zbioru W i grupowanie ich w skupiska, zwłaszcza przy wielkiej liczbie tych 
elementów, jest z pozycji możliwości interpretacyjnych bezzasadne, W zbiorczej 
analizie wszystkich posiadanych ocen nie chodzi bowiem o to, aby rozstrzygać, którzy 
respondenci odpowiadali w ankiecie podobnie, a którzy odmiennie, ale raczej o to, ile 
jest podobnych sobie odpowiedzi i jaką stanowią one wagę w globalnej ocenie 
badanego zjawiska.

Załóżmy w dalszym ciągu, że pozytywna ocena każdej cechy Cj (wzrost, poprawa, 
itp.) kodowana liczbą 1 jest zgodna z ogólnie pozytywną oceną badanego zjawiska. 
Wówczas wektor

x = [ 1 l . . . l f  (6.10)
zawiera jednoznacznie pozytywną ocenę tego zjawiska. Wiersz ten będziemy nazywać 
wzorcem pozytywnym. Analogicznie, wektor

x = [ 3 3 ... 3 ]T (6.11)
zwany wzorcem negatywnym, odpowiada negatywnej ocenie wszystkich 
wyróżnionych przejawów Cj tego zjawiska. W uzupełnieniu można jeszcze określić 
wzorzec obojętności

Xo = [ 2 2 ... 2 ]T, (6.12)
któiy jednak jest bardziej istotny przy badaniu stabilności zjawiska niż kierunku jego 
zmian.

Warto zauważyć, że poczynione wyżej założenie o postaci wzorców x i x nie 
ogranicza dalszych rozważań. Każda inna postać niż (6.10) i (6.11) może być 
zaakceptowana, o ile tylko pozostaje w mocy przyjęta interpretacja.

W przestrzeni Rk, do której należą zarówno wiersze macierzy X, jak i wszystkie 
trzy wzorce x, x oraz Xo, definiujemy zgodnie z (6.4) odległość

1 k
~ X*"l • (613>

m= 1
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Liczba p  (xj ,xs) może być interpretowana jako odległość pomiędzy opiniami obiektów 
wi; ws eW  udzielonymi o badanym zjawisku w kwestiach Ci, C2, C\. Odległość
(6.13) spełnia warunek

p (x x, Xs) 6 <0 , 1> (6.14)
Ekstremalne wartości funkcji p  można interpretować w sposób podobny do odległości 
d danej wzorem (6.7). Mianowicie p  (x,-,xA.) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy xj = xs. 
Oznacza to, że obiekty w\ i ws podały w każdej kwestii taką samą opinię. Jeśli 
p  (xj, xs) = 1, to znaczy, że w każdej kwestii opinia obiektu w, jest krańcowo odmienna 
od opinii obiektu w*. Tu przykładem są oba wzorce x i x, ponieważ oczywiście 
p (  x ,x )=  1.

W związku ze wzorem (6.13) warto jeszcze zauważyć, że jeśli x, jest wierszem 
macierzy X i spełnione jest założenie (6.5), to

..I 1-1}- <6-,5)
Zauważmy ponadto, że ponieważ dla xlf e  {1,2,3} spełniona jest równość

I 1 -Xjj\ + | 3 -jfyl =2,
zatem

Zl1- xs| + ZI3 - Ji| = 2*-
M  j = 1

W konsekwencji, po uwzględnieniu (6.13) stwierdzamy, że dla każdego wiersza*/ 
macierzy X prawdziwa jest zależność

/?(x,x,.) + /?(x,x,) = l (6,16)
a w szczególności także

/?(x,x0) + /?(x,x0) = l

Wyprowadzona równość (6.16) jest bardzo istotna: dowolny obiekt e  W jest 
jednoznacznie usytuowany pomiędzy wzorcem pozytywnym x oraz wzorcem 
negatywnym x. Biorąc dodatkowo pod uwagę (6.15) można podzielić zbiór W na 
2/c+l rozłącznych skupisk W0i Wi, ..., ..., W 21 (niektóre z nich mogą być puste)
takich, że

W0 u  W, u  ... u  W,„u  ... u  W2* =  W , 
przy czym x, e Wm wtedy i tylko wtedy, gdy
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Skupiska W,„ nazywa się warstwami zbioru W.

W celu uzyskania ogólnych wniosków dotyczących struktury wewnętrznej zbioru 
obiektów W oraz zmian zachodzących w tej strukturze proponujemy następujące 
postępowanie:
1°. Wyznaczamy zgodnie z (6.13) odległość każdego wiersza x, macierzy X danej 
wzorem (6.6) od wzorca x. Wówczas, z uwagi na równość (6.16) zostanie 
jednocześnie wyznaczona odległość wiersza x, od wzorca x.
2°. Wyznaczamy liczność kolejnych warstw W„„

«». = « (W,„) (6.18)
na które, zgodnie z kryterium odległości od x (por. wzór 6.17), rozpada się zbiór W, a 
następnie utworzyć zbiór

(6.19)

3°. Prowadzimy dalszą analizę zbioru (6.19) zgodnie z opisanymi niżej aspektami.
Po pierwsze, wyróżnimy trzy następujące podzbiory zbioru W. Skupisko wzorca x 

oznaczamy symbolem W i określamy jako zbiór tych obiektów w, e W, dla których 
p ( \ j, x) < 0,25, czyli

—  <0,25 (6.20)
2 k

Skupisko wzorca x oznaczamy symbolem W  i określamy jakQ zbiór tych obiektów 
Wj e  W, dla których p  (x„ x) S 0,75, czyli

5 " ” 0,75 ■ (6,2l)
Określimy także skupisko wzorca obojętności, mianowicie

W0 = {w/ : /o(xi , x0) < 0,15}. (6.22)

Należy tu dodać, że wartości "progowe" we wzorach (6.20), (6.21) i (6.22) zostały 
ustalone arbitralnie na podstawie doświadczeń wynikających z praktycznego
stosowania opisanej metody (por. [3], [4], [6]). W innych przypadkach można je  
ustalić odmiennie, stosownie do potrzeb interpretacyjnych, zachowując oczywiście 
ich odpowiednie uporządkowanie.
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W ogólnym przypadku suma W u  W u  W0 nie musi być identyczna ze zbiorem

wszystkich obiektów W, ponieważ pewne obiekty mogą nie należeć do żadnego z 
trzech skupisk. Nie jest to jednak mankamentem prezentowanej metody, bowiem w 
istocie chodzi porównywanie liczności tych skupisk

n = * (w ) , n =«(W ) , nQ =»(w „). (6.23)

Stosunek każdej z liczb n, n oraz n0 do liczności n zbioru W, a także wzajemne 
relacje między tymi liczbami informują, czy próba zapisana w macierzy X świadczy o 
przesunięciu dużej liczby elementów zbioru W bliżej wzorca pozytywnego x czy 
negatywnego x .

Po drugie, można badać liczbowe wartości parametrów rozkładu obiektów zbioru 
W (6.19). Oblicza się mianowicie wartość średnią £ i odchylenie standardowe cr 
zgodnie z następującymi wzorami

oraz

(6.24)

(6.25)

Oba parametry są unormowane w ten sposób, te  s  <e <0, 1> oraz a  € <0, l/2>. 
Parametr £ jest oszacowaniem średniej odległości elementów zbioru W od wzorca 
pozytywnego x. Parametr a  stanowi ocenę rozproszenia wokół średniej e 
rzeczywistych odległości w, e W od x. Oba parametry mają znaczenie zwłaszcza 
wówczas, gdy przedmiotem analizy są zmiany w szeregach rozdzielczych postaci 
(6.19) zbudowanych dla różnych prób X dotyczących tego samego zjawiska.

Przykład 2
Każdy z 20 respondentów wybiera jeden z  trzech wariantów odpowiedzi (wzrost, 

brak zmian, spadek) dla oceny pięciit cech Cj, i = 1, 2, .... 5. Uzyskaną informacją po 
wprowadzeniu kodów zapisano w macierzy X  o wymiarach 5 x  20 (dla wygody 
macierz X  przedstawiono w formie tabeli 6. L).

<1



Tabela 6.1. Macierz X (przykład 2)
c, c 2 c 3 c 4 c 5

Wi 3 3 1 2 2

w2 1 1 1 2  - 1

W3 1 1 3 1 2

w4 2 1 2 3 1

w5 1 1 1 2 1

w6 2 2 1 1 2

W7 1 2 1 2  • 1

Wg 1 1 1 2 1

W9 3 3 2 3 3
Wio 1 1 1 1 1

Wn 3 3 3 3 3
W,2 1 1 3 1 1

W13 2 1 2 1 1

W14 1 1 2 1 1

W15 1 2 1 2 1

w, 6 1 2 2 1 1

W17 2 1 3 2 1

wi8 1 3 1 3 ' 2

W, 9 3 3 3 2 2

W20 2 1 1 3 1

Źródło: Obliczenia własne

Można zauważyć, że wśród wierszy macierzy X  występuje wzorzec pozytywny 
x  = x,o = (1, 1, l  1, 1)

oraz wzorzec negatywny 
x  = x u = (3, 3, 3, 3, 3).

Zgodnie z  (6.13) obliczamy odległości p (x it x) oraz p(Xi,x), i = 1, 2, ..., 20. 
Wyniki zapisano w tabeli 6.2.
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Tabela 6.2. Odległości wierszy macierzy X od wzorca pozytywnego i negatywnego 
(przykład 2)

W] W2 W3 W4 Wj W6 W7 Wg Wm Wio W ||
p 1
WlJ Wl3 Wl4 Wj5 W|6 Wl7 w is W19 W20

6 1 3 4 1 3 2 1 9 0 10 2 z I 2 2 4 5 8 3
o(Xi, x)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4 9 7 6 9 7 8 9 1 10 0 8 8 9 8 $ 6 5 ’ 2 7
p(X j,x)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 0 10 10 10 30

Źródło: Obliczenia własne

Po wyznaczeniu liczności n,„ warstw Wm, m — 0, ł, 10, można już zbudować 
szereg rozdzielczy (6.19) dla odległości w, od wzorca x,

Dalsza analiza zbioru S  przebiega w dwóch kierunkach. Po pierwsze, wyznaczamy 
łiczność skupisk W, W oraz Wq. Przy niewielkiej liczbie obiektów te skupiska można 
wyznaczyć dokładnie, co jest pokazane na rysunku 6.2.

X x„ _ X

0 0,1 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,65 07 0,75 0,3 0,9 i

w 2J w 5, w 7, WS5 W„ 
W12, w „, w i4, W1S, W ą ( brak elem entów  ( , w 9, w lt>w 19

skupisko wzorca x skupisko w zorca x0 skupisko w zorca x

Rys. 6.2. Skupiska obiektów odpowiadające wzorcom x, x i x0

Otrzymujemy następujące wyniki:

n = « (w ) = 10, » = b (w )= 3  , = « (W 0) = 0.

Oznacza to, że 50% respondentów podało oceny bliskie wzorcowi pozytywnemu, a 
tylko 15% respondentów formułowało oceny bliskie wzorcowi negatywnemu. Także 
stosunek



wskazuje, że próba X  zapisana w tabeli 6.2 podaje oceny bliskie wzorcowi 
pozytywnemu x.

Podobny wniosek otrzymamy obliczając na podstawie wzorów (6.24) i (6.25) 
parametry e i er dla zbioru S.

Ponieważ w dowolnym przypadku spełnione są warunki e €<0, l> oraz 
o  <=<{), l/2>, zatem otrzymane wartości es -  0,345 i crs = 0,2747 wskazują na 
znaczne odchylenie próby X  w stronę wzorca pozytywnego x.

6.3. Analiza informacji uzyskanych w badaniach 
ankietowych -  zastosowanie metod 
taksonomicznych

Prezentowane w tym rozdziale metody zostały opracowane w związku z 
analizowaniem wyników badań ankietowych. Poszczególni ludzie, przedsiębiorstwa 
lub inne podmioty, których badane zjawisko dotyczy, podają subiektywną ocenę 
kształtowania się ustalonych przejawów tego zjawiska. Sumując w odpowiedni 
sposób oceny cząstkowe, dokonujemy uogólnień dotyczących przedmiotu badania.

Wśród przykładów ważnych problemów, mogących stanowić przedmiot badania 
ankietowego tego typu można wymienić (por. na przykład [1], [5]):
- zmiany w postawach społeczeństwa,
- poziom życia i rozwoju przeciętnej rodziny,
- kształtowanie tożsamości narodowej młodzieży przez media i instytucje 

edukacyjne,
- świadomość ekologiczną w działaniach władz regionalnych,
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- zmiany koniunktury w określonej gałęzi produkcji, itp.
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest wybór i sformułowanie pytań ankiety w 

taki sposób, aby uzyskane tą drogą oceny, chociaż z natury rzeczy subiektywne, były 
rzetelne i niezależne oraz aby odpowiednio charakteryzowały przedmiot badania.

Zaproponowany w pierwszej części paragrafu 6.2. sposób wyznaczania odległości 
pomiędzy cechami i podziału zbioru cech na skupiska może być pomocny w 
weryfikacji kwestionariusza ankietowego. Można bowiem przyjąć, iż jeśli w kilku 
analizowanych próbach cechy Q  i Q  są bardzo bliskie, to celowym jest usunięcie 
jednej z nich z kwestionariusza lub połączenie dwóch odpowiednich pytań w jedno.

Ponadto, jeśli istnieje merytoryczne uzasadnienie dla faktu, iż jedna z kwestii 
ankiety w sposób najbardziej zasadny lub ściślej niż inne cechy charakteryzuje 
przedmiot badania, to cecha Cj związana z tą wiodącą kwestią może stanowić punkt 
odniesienia dla zbadania wagi innych cech ankiety. Wyznaczenie odległości cechy Cj 
od pozostałych cech ankiety porządkuje zbiór cech według kryterium siły 
oddziaływania na zjawisko stanowiące przedmiot badania.

Wreszcie po trzecie, jeśli przy okazji podziału zbioru cech na rozłączne podzbiory 
zostaną wykiyte stałe i silne związki pomiędzy cechami odpowiadającymi zmiennym 
obiektywnie mierzalnym, to można z kolei przejść do analizy zjawiska przy użyciu 
odpowiednio zbudowanych modeli ekonometrycznych jedno lub wielorównaniowych.

Druga część metody prezentowanej w paragrafie 6.2 daje możliwość obliczenia 
wartości parametrów, które stanowią syntetyczną charakterystykę badania 
ankietowego, odnoszącego się do każdego z przytoczonych tu problemów. Poprzez 
obserwacje zmian tych parametrów w czasie można śledzić procesy zachodzące w 
zjawiskach społecznych i gospodarczych kraju oraz formułować prognozy dotyczące 
tych zjawisk.

6.4. Analiza taksonomiczna koniunktury w budownictwie

Przedmiotem analizy jest kształtowanie się koniunktury w polskim budownictwie 
w okresie IV kwartał 1994 - III kwartał 1997.

Podstawą badania są wyniki kwartalnej ankiety przeprowadzanej w Instytucie 
Rozwoju Gospodarczego SGH na ustalonej próbce z populacji przedsiębiorstw 
budowlanych. Z pytań ankiety wybrano do analizy te, które respondenci opiniują w
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trójwariantowej skali: wzrost, brak zmian, spadek (poprawa, brak zmian, pogorszenie, 
itp.), Wybrane pytania dotyczą następujących trzynastu zmiennych:
Cj - wielkość produkcji,
C2 - ilość umów, z których dostawcy wywiązują się prawidłowo,
C3 - poziom zatrudnienia,
Cą - ceny świadczonych usług,
Cs - portfel zamówień krajowych,
C6 - portfel zamówień ogółem,
Ci - sytuacja finansowa przedsiębiorstwa,
C8 - opóźnienia w regulowaniu należności przez odbiorców państwowych,
C9 - opóźnienia w regulowaniu należności przez odbiorców prywatnych,
C10 - stopień wykorzystania mocy produkcyjnych,
Cu - środki przeznaczone na inwestycje,
C12 - ogólna sytuacja gospodarki,
C13 - ogólna sytuacja budownictwa na tle całej gospodarki.

Z uwagi na fakt, iż kwestionariusz ankiety uległ w okresie badania modyfikacji 
należy uwzględnić dwie wersje zbioru Y, a mianowicie zbiór Y' zawierający 
wszystkie 13 cech (wersja obowiązująca do końca 1996 roku),

Y' -  {Cu Ci, Cs, C ą, Cs, C7, Cg, C9, C10, C„, C12, C13} , (6.26)
oraz zbiór dotyczący okresu I - III kwartał 1997 roku,

Y" = {Cu Cs, C4, Co, C7, Ci0, C„, C i2, Cb } . (6.27)
Zauważmy, że z wyjątkiem Co wszystkie pytania nowej wersji ankiety występują 

także w starej wersji, a cecha Co jest merytorycznie bardzo silnie związana z cechą C5 

starej wersji. Zatem wnioski formułowane dla zbioru Y" mogą być porównywane z 
wynikami uzyskanymi dla Y’.

Spośród cech Cu C2, ..., C13 tylko dwie nie dają się zmierzyć. Sąto cechy C ]2 i C13. 
Poziom wszystkich pozostałych w każdym momencie działalności przedsiębiorstwa 
można wyrazić liczbami. Liczby te opisują efektywność gospodarczą 
przedsiębiorstwa i chociaż nie zostają ujawnione w ankiecie, to niewątpliwie 
wpływają na wyrażone w niej opinie. Cechy C12 i C]3 mogą być opisane wyłącznie 
jakościowo. Pierwsza z nich odnosi się do środowiska zewnętrznego względem 
badanej gałęzi gospodarczej, a druga jest ze wszystkich 13 cech merytorycznie 
najsilniej powiązana z przedmiotem badania, czyli z oceną zmian koniunktury w 
budownictwie.
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Po przetworzeniu wyników nadesłanych ankiet, całość informacji z 

poszczególnych kwartałów zostaje zapisana w macierzach X® (por. wzór 6 .6 ), gdzie t 

jest oznaczeniem kwartału, a s numerem roku badania. Trzy ostatnie macierze, czyli

mają po dziewięć kolumn, a pozostałe, czyli
y93 v94 y96
A IV * A | ’ A IV

po dwanaście kolumn. Liczba wierszy w tych macierzach jest zmienna, bowiem 
zależy od liczby nadesłanych w danym kwartale ankiet.

Przygotowany w powyższy sposób materiał statystyczny posłużył do weryfikacji 
następujących hipotez badawczych, dotyczących nie tylko samej koniunktury, ale i 
sposobu jej charakteryzowania.
1° Badane w okresie 1993-1996 odległości cech: ilość umów, z których dostawcy 
wywiązują się prawidłowo Cg, opóźnienia w regulowaniu należności przez odbiorców 
państwowych Cg i opóźnienia w regulowaniu należności przez odbiorców prywatnych 
C9 wykazują bardzo słaby związek tych cech z innymi elementami zbioru Y. 
Zwłaszcza należy odnotować duże odległości C2, Cg i C9 od cechy ogólna sytuacja 
budownictwa na tle całej gospodarki Ci3, z czego wynika, iż usunięcie tych trzech 
cech z kwestionariusza ankiety było zasadne.
2° Cechy;

- wielkość produkcji C\,
- poziom zatrudnienia Cg,
- portfel zamówień krajowych C5,
- portfel zamówień ogółem Cg,
- sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Cy,
- stopień wykorzystania mocy produkcyjnych Cjo,
- środki przeznaczone na inwestycje Cu,

mają bardzo wyraźnie charakter mierników ekonomicznych przedsiębiorstwa. ;;
Wprawdzie siła powiązań pomiędzy tymi cechami jest zróżnicowana, ale w całym |J;
badanym okresie 1993-1997 można stwierdzić następującą prawidłowość. Najsilniej i |E; |
trwale są powiązane: wielkość produkcji Cu stopień wykorzystania mocy 
produkcyjnych przedsiębiorstwa CK oraz portfel zamówień krajowych C5 (w wersji l;
Y" portfel zamówień ogółem C6). W kilku kwartałach do tego skupiska trafia sytuacja 
finansowa przedsiębiorstwa C7. Natomiast ceny świadczonych usług C4, poziom ||;i
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zatrudnienia C2 oraz środki przeznaczone na inwestycje w przedsiębiorstwie Cn są w 
ocenie respondentów słabo zależne od Cu Cs i Cio.
3° Ogólna sytuacja budownictwa na tle całej gospodarki C\i jest znacznie bliższa 
ocenie ogólnej sytuacji gospodarki C12 niż ocenie sytuacji ekonomicznej własnego 
przedsiębiorstwa reprezentowanej przez cechy: sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 
C7, środki przeznaczone na inwestycje Cu, czy też wielkość produkcji C1 lub stopień 
wykorzystania mocy produkcyjnych Cw.

Tabela 6.3. Skupiska cech charakteryzujących koniunkturę w budownictwie *)
Kwartał Sku piska w zbiorze Y ’
IV/93 (C ,, C2}
1/94 (C ,, C5, C7 , Cio} {C1 2 , C13}
11/94 [C l, c 5 , Cio) {C1 2 , C13}
ffl/94 {C ,, C5, Cio) {Cg, C9| {C1 2 , C[3}
IV/94 [Cl, Cs , C7 , C,o}
1/95 [Ci , Cs , C7 , Cio} {Cg, C9} {C|2  , C13}
n / 9 5 (C l, Cs , C[0} {Cg, C9} {C,2,C,3}
ffl/95 {Ci, Cs , C10> {Cg, C9| . {C1 2 , C13}

TV/95 {Ci , Cs, C7} {C8 ,C 9}
1/96 {C| , C7 , C.ol {Cg,C9|
11/96 {C i, Cs, Cio} {Cg, C9} {C,2,C,3}
111/96 {Ci , Cs, Cio} {C8 , C9} {Ci2 ,C 13}
IV196 (C i, Cs, C7 , Cio} {Cg, C9} {C1 2 ) Clą}
Kwartał Skupiska w zbiorze Y”
1/97 {Cj, Cć , C7 , Cio} {C1 3 ,C,3}
11/97 {Cl (C e, C,0} {Cl2 ,C i3)
III/97 {C i, C«, C7 , Cio) • {C,2 ,C i3}

*) Cechy nie wymienione w zestawieniu tworzą skupiska jednoelementowe.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych IRG

Dla uzasadnienia sformułowanych wyżej hipotez rozważamy dane z tabel 6.3, 6.4 i 
6.5, które zawierają rezultaty analizy szesnastu macierzy odległości D = [cf(C,, Cj)}

obliczonych według wzoru (6.9) dla poszczególnych kwartałów na podstawie 

odpowiednich macierzy Xts (macierze D są zamieszczone są w pracach [3], [4] oraz 

[6 ]). Prowadząc na podstawie tych macierzy analizę taksonomiczną zbiorów cech Ył i



Y” stosowano, przy pewnej elastyczności, zasadę, że przy odległości cech poniżej 0,4 
są one uważane za bliskie, przy odległości większej niż 0,55 - za dalekie.

Tabela 6.4. Odległości cech C2, Cg, C g  od C]3.

Kwartał IV
93

I
94

II
94

III
94

IV
94

I
95

II
95

III
95

IV
95

I
96

II
96

III
96

IV
96

d(Cs, C u ) 0,92 1,03 0,44 0,43 0,75 0,80 0,72 0,69 0,63 0,82 0 , 6 6 0,70 0,65
d(C9, C13) 0,65 0,89 0,44 0,43 0,71 0,74 0,62 0,58 0,58 0,76 0,65 0 ,6 8 0,65
d(C2, CJ3) 0,58 0,58 0,53 0,55 0,57 0,60 0,56 0,52 0,52 0,57 0,58 0,48 0,54
Źródło: 0 jliczenia w asne na poc stawie danych IRG

W tabeli 6.3 widać utrzymujące się skupisko cech {Cj, C5, Cio} w Y' lub { C \ ,  C6, 
Cio} w Y", do którego czasem dołączona jest cecha C7, a także dwa inne skupiska: 
(Cg, C g)  i {C12, Ci3}. Pozostałe cechy C2, C3, C4, C8, C g  i C (i są położone daleko od 
innych. Tabela 6.4 potwierdza zasadność usunięcia Cg, C g  i C2 z kwestionariusza 
ankiety, bowiem są to cechy zupełnie nie związane z Ci3. W tabeli 6.5 pokazaliśmy, 
że cecha Cj3 jest związana wyłącznie z Ct2, a jej duża odległość od innych cech, 
zwłaszcza C ą i C| zasługuje na uwagę.

Na koniec pokażemy zastosowanie metody omówionej w paragrafie 6.2. Posłuży 

ona do badania położenia każdej próby X* pomiędzy wzorcem pozytywnym

wzorcom x, zwanym tu wzorcem dobrej koniunktury i wzorcem x, który nazywamy 
dalej wzorcem regresu (por. [4], [6 ]). Tabela 6 . 6  podaje otrzymany na tej podstawie 
obraz zmian koniunktury w budownictwie w ciągu piętnastu kwartałów w okresie 
1993-1997. Widoczne są tam wahania sezonowe tzn. w każdym pierwszym kwartale 
kolejnego roku następuje spadek przedsiębiorstw o zwyżkującej koniunkturze na 
rzecz wzrostu liczby przedsiębiorstw o pogarszającej się koniunkturze. Opisana 
tendencja ulega odwróceniu w trzech następnych kwartałach, aby po roku się 
powtórzyć.
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Tabela 6.5. Cecha CJ3 wśród badanych cech Cu C2, .... Cu

Kwartał Odległość 
^(C12, C,3)

Minimalna 
odległość Ci 3 od 

innych cech

Cechy bliskie
Cl3

Cechy położone 
najdalej od CJ3

IV/93 0,73 0,58 brak Ci
1/94 0,34 0,34 Cl2 C8,C 4
n/94 0,42 0,42 Cu Cl, Ci
ID/94 0,38 0,38 Ci2 Ci, Cg
IV/94 0,47 0,47 brak c , , c 8
1/95 0,39 0,39 c !2 c 4, c 8
H/95 0,36 0,36 C ]2 c 4, Ci
[11/95 0,41 0,41 C]2 Cu C,
[V/95 0,48 0,48 brak Cu Ci
1/96 0,43 0,43 brak C4, c 8
U/96 0,39 0,39 C,2 Cl
111/96 0,37 0,37 C,2 C8, c 9

IV/96 0,41 0,41 Cu c ,
1/97 0,35 0,35 Ca C4
11/97 0,36 0,36 C\ 2 Cl
III/97 0,31 0,31 C 12 Cl

Źródło: Obliczenia wiasne na podstawie danych IRG

Tabela 6 .6 . Rozkład firm budowlanych skupionych wokół wzorca pozytywnego, 
obojętnego i negatywnego

Kwartał
IV
93

I
94

II
94

III
9 4

IV
94

I
95

II
95

III
95

IV
95

I
96

II
96

III
9 6

IV
9 6

I
9 7

II
9 7

Skupisko 
wzorca po
zytywnego 18% 3% 11% 13% 14% 6% 9% 22% 18% 5% 27% 28% 18% 8% 34%

Skupisko
wzorca
obojętności 13% 25% 34% 31% 34% 32% 36% 35% 38% 29% 17% 23% 24% 20% 18%

Skupisko 
wzorca ne
gatywnego 4% 39% 12% 13% 11% 27% 19% 8% 9% 31% 6% 5% 9% 30% 8%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych IRG

Z tabeli 6 . 6  wynika, że w większości przypadków liczba przedsiębiorstw 
skupionych wokół wzorca x przewyższa liczebność skupiska wzorca x, co 
sugerowałoby przesunięcie prawie każdej próby nie odnoszącej się do I kwartału w



stronę wzorca pozytywnego. Pamiętając jednak o tym, że zbioty W i W nie

obejmują wszystkich przedsiębiorstw, przeprowadzimy dokładniejszą analizę
wyników ankiety w ośmiu kwartałach: od IV kwartału 1995 do III kwartału 1997, z
podziałem na sektor publiczny oraz prywatny. Podobnie jak w Przykładzie 2
wyznaczyliśmy dla każdej próby szereg liczebności warstw postaci (6.19), a następnie
oprócz procentowo podanych wartości

n n— oraz -
n n

obliczyliśmy s i a  dla każdego szeregu. Rezultaty są zestawione dla sektora 
publicznego w tabeli 6.7, a dla prywatnego w tabeli 6.8.
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Tabela 6.7. Firmy budowlane sektora publicznego

Kwartał IW95 1/96 ir/96 III/96 IV/96 1/97 11/97 KI/97

n / n 17,35% 5,17% 24,62% 27,24% 17,35% 7% 30,3% 34,4%

n łn 9,78% 31,3% 6,54% 5,86% 9,15% 28% 8,87% 7,4%

Średnia s 0,458 0,604 0,409 0,412 0,454 0,604 0,393 0,387

Odchylenie cr 0,188 0,183 0,173 0,1846 0,18^ 0,213 0,226 0,222

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych IRG

Tabela 6.8. Firmy budowlane sektora prywatnego

Kwartał IV/95 1/96 11/96 III/96 IV/96 1/97 n/97 III/97

n łn 18% 4,08% 28,41% 32,2% 20,45% 9,3% 46,6% 35,9%

n łn 4,26% 29,59% 1,14% 1,11% 6,82% 30,2% 2,3% 4,5%

Średnia e 0,45 0,629 0,361 0,334 0,433 0,592 0,303 0,326

Odchylenie a 0,169 0,17 0,137 0,151 0,184 0,226 0,172 0,188

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych IRG

Porównując obie tabele, można zauważyć generalnie lepsze wskaźniki dotyczące 
sektora prywatnego przemysłu budowlanego wobec sektora publicznego. Wynika to 
zarówno z porównania stosunku liczebności przedsiębiorstw o dobrej koniunkturze i
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złej koniunkturze do wszystkich przedsiębiorstw sektora, ale także z wartości średniej 
e odpowiednich szeregów liczebności.

Jak już wspominaliśmy, metoda zastosowana do badania koniunktury w 
budownictwie może być użyta wszędzie tam, gdzie możliwe jest przeprowadzenie 
jednorazowej lub wielokrotnej ankiety, która zawiera jakościowe oceny różnych 
aspektów ważnych zjawisk gospodarczych albo społecznych. W podobny sposób 
można śledzić zmiany w koniunkturze każdej gałęzi gospodarki lub badać 
funkcjonowanie gospodarki jako całości.

Ponieważ wyniki każdego badania ankietowego dadzą się scharakteryzować 
syntetycznie przez odpowiednio unormowane parametry (por. wzory (6.24), (6.25)), 
zatem istnieje możliwość porównań stanów określonego zjawiska w różnym czasie 
lub kilku zjawisk badanych równocześnie.

Należy na koniec podkreślić, iż prezentowana tu metoda może pełnić rolę 
wspomagającą lub weryfikującą wyniki otrzymane typowymi procedurami 
statystycznymi, używanymi w przetwarzaniu informacji jakościowych lub 
ilościowych.
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Taxonomic Analysis of Economic Situation in 
Construction Industry

Abstract

This chapter contains analysis of ąuestionnaires data base which was built by 
selecting one of several qualitative characteristics formulated with relation to each of 
the issues included in the questionnaire. The subject of examination is a set of multi- 
profile elements.

In the initial part of the chapter, a method of division of such a set of objects into 
subsets including similar objects has been presented. Similarity o f the objects is the 
basis for describing a function óf distance between them. Then, by analyzing values 
of distance function, the entire set is divided into clusters.

Research premise is executed in two sections. By calculating the distance between 
characteristics of analyzed phenomenon, which are represented by items in the 
questionnaire, a group of similar features -  or lack of relationship between features -  
are determined. Second facet o f the analysis consists in determining the distances of 
multi-profile objects from fixed standards, and division o f the set of objects into 
homogenous layers.

In paragraphs that follow, results of research conducted using the above method, 
and concerning changes in economic situation of Polish construction industry in 1993 
-  1997 are shown. On the basis of the questionnaire data from the Institute of 
Economic Development and obtained from construction enterprises, mutual 
relationships between measures of economic situation have been examined. 
Moreover, changes in economic situation of construction enterprises in comparison to 
their distance from standards of economic situation have been analyzed, botli in the
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entire population of enterprises and in two sectors of construction industry: private 

and public.
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