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O wpływie metod wa żenia na własno ści szeregów czasowych 
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Streszczenie 

 W artykule przeanalizowano wpływ metod ważenia na własności szeregów 
czasowych statystyk bilansowych otrzymanych na podstawie badania koniunktury w 
przemyśle prowadzonego przez IRG SGH. Analizie poddano wszystkie zmienne o 
trzech wariantach odpowiedzi testowane w badaniu IRG z częstotliwością miesięczną. 
W przypadku każdego z szeregów przedmiotem analiz był zarówno raportowany stan 
obecny, jak i prognozy. Zbadano m. in. statystyki opisowe, punkty zwrotne oraz 
stacjonarność otrzymanych różnymi metodami szeregów sald. Otrzymane wyniki 
wskazują, że wnioski, jakich dostarcza analiza szeregów uzyskanych różnymi 
metodami są zbieżne. Przeprowadzone na szerokim zbiorze zmiennych badanie 
pozwala na stwierdzenie adekwatności  zastosowanych przez IRG metod ważenia 
szeregów, pomimo arbitralności stosowanych wag. 
Słowa kluczowe: metody ważenia, struktura próby, statystyka bilansowa, badania 
koniunktury, punkty zwrotne, stacjonarność, test KPSS 
 

The impact of weighting methods on properties  
of RIED balance series 

Abstract 

 The article examines the impact of weighting methods on the properties of balance 
series obtained on the basis of business tendency surveys, conducted by RIED WSE. 
We analyzed all variables with three available variants of answers which are tested in 
the RIED survey regularly every month. For each variable, both state and expectations 
were studied. We analyzed, among others, descriptive statistics, turning points and 
stationarity of the obtained by different methods series. The conclusions that could be 
drawn from the analysis of balance series obtained with the use of different methods 
coincide. The analysis that has been carried out with the use of a broad set of variables 
allows to conclude that despite the arbitrary weights used, series provided by RIED 
WSE are adequate. 
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1. Wstęp 

 Celem artykułu jest analiza szeregów czasowych, otrzymanych na podstawie 
danych uzyskanych w badaniu koniunktury gospodarczej IRG, prowadzonym metodą 
testu koniunkturalnego. IRG przy wyznaczaniu statystyk bilansowych stosuje 
arbitralne wagi, odnoszące się pośrednio do przedziałów wielkości zatrudnienia. 
Jednocześnie istotnym zmianom pod względem wielkości zatrudnienia ulega struktura 
próby. Z analogicznymi problemami spotykają się wszyscy badacze, analizujący 
koniunkturę w oparciu o częściowe dane ankietowe na świecie, jednak niniejszy 
artykuł poświęcony jest szerokiej i szczegółowej analizie szeregów IRG. 
 Główny cel artykułu zrealizowany jest poprzez utworzenie z wykorzystaniem 
różnych sposobów ważenia trzech przekształconych szeregów sald dla każdej z 
kategorii odnoszącej się do jednego z pytań w teście koniunktury w przemyśle 
przetwórczym IRG, a następnie porównanie ich własności statystycznych. 
Analizowane są wszystkie zmienne o trzech wariantach odpowiedzi poddane 
comiesięcznemu badaniu koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG, tj. wielkość 
produkcji, wielkość zamówień, wielkość zapasów, poziom cen, wielkość zatrudnienia, 
sytuacja przedsiębiorstw, sytuacja gospodarcza Polski. W każdym z przypadków 
analizowane są statystyczne własności szeregów, statystyki opisowe, częstość zmian 
tendencji, stacjonarność, odnoszące się zarówno do stanu obecnego, jak i prognozy.  
 Warto wspomnieć, iż problem związany z metodami ważenia rozważany był 
również w pracy Tomczyk, Kowalczyk [2010], gdzie analiza dotyczyła problemu 
racjonalnych oczekiwań polskich przedsiębiorców oraz w pracy Kowalczyk, Tomczyk 
[2011], gdzie dodatkowo analizowano problem możliwej zależności braków 
odpowiedzi od stopnia optymizmu/pesymizmu respondentów. Jednak w obydwu 
wspomnianych pracach, ze względu na złożoność rozważanych tam problemów, 
ograniczono się do analizy tylko jednej zmiennej, mianowicie wielkości produkcji. 
Wszechstronna analiza statystyczna wszystkich zmiennych o trzech wariantach 
odpowiedzi, poddawanych comiesięcznemu badaniu IRG, przedstawiona w bieżącym 
artykule jest jak najbardziej celowa.  
 Rozdział pierwszy bieżącego artykułu zawiera podstawowe informacje na temat 
testu koniunktury IRG: kształtu ankiety, analizowanych pytań i występujących 
problemów statystycznych związanych z brakami odpowiedzi implikującymi problemy 
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w strukturze próby oraz ekonomicznych związanych z odpowiednim doborem wag. W 
rozdziale drugim przedstawiona jest analiza braków odpowiedzi z podziałem na braki 
częściowe i całkowite, następnie omówione są ważne, z punktu widzenia konstrukcji 
statystyk bilansowych, problemy w strukturze próby finalnej. W rozdziale tym 
przedstawiono także nawiązujące do zaznaczonych problemów statystycznych i 
ekonomicznych metody ważenia danych, stosowane w dalszej części artykułu. 
Rozdział trzeci zawiera omówienie podobieństw i różnic między szeregami statystyk 
bilansowych, uzyskanymi przy zastosowaniu metod wprowadzonych w rozdziale 2. 
Badaniu poddano zarówno podstawowe statystyki opisowe, jak też częstość zmian 
tendencji i stacjonarność uzyskanych szeregów. W rozdziale czwartym krótko 
przedstawiono główne wnioski z badania i zaproponowano kierunki dalszych analiz. 
 
2. Badanie koniunktury w przemy śle  

2.1. Kwestionariusz1 

 Dzięki przejrzystej i krótkiej ankiecie wykorzystywanej w badaniu koniunktury w 
przemyśle IRG możliwe jest szybkie zebranie i przetworzenie danych, a co za tym 
idzie pozyskanie i publikacja informacji bardzo aktualnych. Co miesiąc badaniu 
poddawane są następujące zmienne: wielkość produkcji, ogólny portfel zamówień, 
portfel zamówień eksportowych, zapasy, ceny, zatrudnienie, sytuacja finansowa 
przedsiębiorstw oraz sytuacja gospodarcza Polski. Raz na kwartał badaniu poddawane 
są również zmienne: wykorzystanie mocy produkcyjnych, bariery działalności 
gospodarczej, konkurencyjność towarów zagranicznych na rynku krajowym, wielkość 
produkcji na eksport, konkurencyjność polskich towarów na rynkach zagranicznych, 
korzyści z produkcji eksportowej, struktura produkcji, przeciętny jednostkowy koszt 
produkcji. Dwa razy w roku przedmiot badania stanowią dodatkowo zmienne: wydatki 
inwestycyjne, zamierzenia inwestycyjne, czynniki ograniczające inwestycje.  
 Respondenci dokonują oceny badanych obszarów aktywności gospodarczej, 
odnosząc się zarówno do sytuacji bieżącej jak i krótkoterminowych prognoz, 
dokładniej najbliższych 3-4 miesięcy w odniesieniu do wszystkich 8 zmiennych 
poddawanych comiesięcznej analizie. Możliwe są następujące warianty oceny 
(odpowiedzi): poprawa sytuacji/wzrost, brak zmiany/stan normalny, pogorszenie 
sytuacji/spadek. Dla pytania dotyczącego portfela zamówień eksportowych możliwa 
jest dodatkowa opcja - nie dotyczy. 

                                                      
1 Na podstawie: Koniunktura w przemyśle, IRG SGH, styczeń 2009. 
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 W artykule, w celu zachowania jednorodności analizy, rozważamy wszystkie 
zmienne będące co miesiąc przedmiotem badania koniunktury w przemyśle IRG, 
dotyczące zarówno stanu bieżącego, jak i oczekiwań, dla których dostępne są trzy 
opcje odpowiedzi, tj. wszystkie zmienne poddane comiesięcznemu badaniu poza 
pytaniem dotyczącym portfela zamówień eksportowych. Analizie podlega okres od 
stycznia 2006 do stycznia 2009. 
 
2.2. Podstawowe problemy 

 W badaniach koniunktury IRG, ocena dynamiki poszczególnych zmiennych 
dokonywana jest na podstawie salda (statystyki bilansowej), która wyznaczana jest 
jako różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi deklarujących poprawę sytuacji a 
odsetkiem odpowiedzi deklarujących pogorszenie. Przy wyznaczaniu salda 
respondenci ważeni są w zależności od deklarowanej wielkości zatrudnienia. 
Wyróżnionych jest pięć klas wielkości zatrudnienia: do 50 osób, od 51 do 250 osób, od 
251 do 500 osób, od 501 do 2000 osób, ponad 2000 osób. Oryginalne wagi IRG, 
według których wyznaczane są statystyki bilansowe, przyjęte są arbitralnie i wynoszą: 
1, 2, 3, 4, 5 w zależności od przedziału zatrudnienia, jakiemu przedsiębiorstwo 
odpowiada. Wagi te nie odnoszą się zatem bezpośrednio do konkretnej wielkości 
zatrudnienia, a tyko do klasy i to w sposób pośredni. Kolejnym, po arbitralności wag, 
problemem jest struktura próby, na podstawie której statystyki bilansowe są 
wyznaczane. Próba nie jest stabilna w czasie i jej struktura ulega częstym i istotnym 
zmianom,  jak również odbiega od struktury populacji. Badacze zjawiska nie są jednak 
do końca zgodni, czy taka kompatybilność ze strukturą populacji jest niezbędna. 
Zaakcentowany tu problem struktury próby i wag przeanalizowany będzie dokładnie w 
rozdziale drugim. 
 
3. Statystyczna i ekonomiczna analiza danych 

3.1. Analiza braków odpowiedzi 

 W analizie braków odpowiedzi rozróżniamy całkowite braki odpowiedzi, z którymi 
mamy do czynienia, gdy respondent nie odsyła ankiety, czyli nie udziela żadnej 
odpowiedzi oraz częściowe braki, z którymi mamy do czynienia, gdy respondent 
odsyła ankietę, ale nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania. Przykładowy rozkład 
częściowych braków odpowiedzi w wybranym miesiącu, czerwcu 2006, 
analizowanego okresu przedstawia tabela 1. Warto zwrócić uwagę na to, iż we 
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wszystkich przypadkach liczba braków odpowiedzi związana z oczekiwaniami jest 
większa niż liczba braków związana ze stanem obecnym.  
 
Tabela 1 Częściowe braki odpowiedzi w czerwcu 2006 

Pytanie 
Stan obecny: 

częściowe braki odpowiedzi w %: 
Oczekiwania: 

Częściowe braki odpowiedzi w %: 
1 0,49 2,91 
2 0,24 2,67 
3 5,10 7,77 
4 2,67 5,34 
5 1,21 1,94 
6 0,97 1,70 
7 0,97 1,94 
8 1,46 2,18 

 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IRG 
 
 Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH dane na temat całkowitych braków 
odpowiedzi2 zaczął gromadzić dopiero od stycznia 2008 r. W roku 2008 odsetek 
braków odpowiedzi aż w sześciu miesiącach przekroczył 70% (w styczniu, lutym, 
marcu, kwietniu, październiku, grudniu), a jedynie w jednym miesiącu był mniejszy 
niż 60 % (w czerwcu). Patrząc na problem z drugiej strony, liczba zbadanych ankiet 
stanowiła w 2008 roku jedynie od 20,44% do 41,54% ankiet wysłanych, w czerwcu 
2008 osiągając wartość największą. Z powyższych analiz widać,  iż głównym 
problemem w badaniu są braki całkowite, tzn. przypadki, gdy ankiety w ogóle nie 
zostały odesłane. W porównaniu z całkowitymi brakami odpowiedzi, problem braków 
częściowych nie wydaje się być na tyle istotny. Najważniejsze implikacje wynikające z 
tak dużych braków całkowitych odpowiedzi omówione są w kolejnym paragrafie. 
 
3.2. Analiza struktury próby IRG 

 Z brakami odpowiedzi związany jest bezpośrednio problem struktury próby, a 
konkretnie fakt iż struktura ta zmienia się w czasie. W praktyce oznacza to, iż 
statystyki bilansowe w różnych miesiącach obliczane są na podstawie prób, które mogą 
znacznie różnić się od siebie. Przy wyznaczaniu statystyk bilansowych IRG stosuje 
wagi związane z wielkością zatrudnienia. Analogiczny sposób ważenia, związany z 
zatrudnieniem (lub wielkością obrotów, wartością dodaną, gdy wielkości te są znane, 

                                                      
2 Dane te są gromadzone w postaci plików z ankietami wysłanymi i zwróconymi. Z okresu 
sprzed roku 2008 dostępne są tylko pliki z ankietami zwróconymi. 
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co rzadko ma miejsce w badaniach prowadzonych przez instytucje inne niż GUS) 
przyjęty jest ogólnie na świecie w badaniach koniunktury w przemyśle. Z punktu 
widzenia statystyk bilansowych, których szeregi czasowe poddane są szczegółowej 
analizie w rozdziale 3, analiza struktury próby ze względu na wielkość zatrudnienia 
wydaje się kluczowa.  
 Analizując strukturę próby w kontekście statystyk bilansowych obliczanych na jej 
podstawie nie sposób nie wspomnieć o realnym problemie technicznym i 
ideologicznym związanym z konstrukcją statystyk bilansowych. W każdym miesiącu 
pewna część respondentów klasyfikowana jest jako „niezidentyfikowani” pod 
względem wielkości zatrudnienia. Przy finalnym obliczaniu statystyk bilansowych 
IRG, respondentom tym przypisywana jest dokładnie taka sama waga, jak 
respondentom o zatrudnieniu do 50 osób, czyli de facto przedsiębiorstwa te są 
traktowane jak przedsiębiorstwa o najmniejszej liczbie pracowników.  
 Dla przykładu, w lutym 2008 roku liczba przedsiębiorstw niezidentyfikowanych 
wyniosła w próbie 9,73%, natomiast w maju 2008 roku aż 31,14%, co stanowi aż 
21,41 punktu procentowego. Różnice te automatycznie przenoszą się na różnice w 
strukturze próby, gdyż, jak wspomnieliśmy wcześniej, przedsiębiorstwa 
niezidentyfikowane klasyfikowane są do klasy przedsiębiorstw zatrudniających do 50 
osób. Analizując dalej, przedsiębiorstwa zatrudniające od 51 do 250 osób stanowiły 
przykładowo w styczniu 2008 roku 32,32% próby, natomiast w maju 2008 roku już 
tylko 25,89%; różnica wyniosła zatem 6,43 punktu procentowego. Szczegółowe dane 
dotyczące struktury próby w 2008 r. ze względu na wielkość zatrudnienia 
przedstawione są w aneksie A. 
 Wahania struktury próby powodują, iż salda obliczane w różnych miesiącach 
odnoszą się do prób znacząco różnych. O ile różnice w strukturze próby w przeciągu 
całego analizowanego okresu nie mają kluczowego znaczenia, to różnice występujące 
w dwóch kolejnych miesiącach, dla wyznaczania tendencji mają znaczenie bardzo 
duże. W roku 2008 największą różnicę w strukturze próby zaobserwowano pomiędzy 
marcem a kwietniem. W marcu przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób (wraz z 
niezidentyfikowanymi) stanowiły 36,89%, a w kwietniu aż 51,7%, co stanowi różnicę 
aż 14,81 punktu procentowego. W wyższych przedziałach zatrudnienia  konsekwentnie 
w kwietniu mieliśmy do czynienia z mniejszym udziałem procentowym w próbie niż w 
marcu, konkretnie przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych od 51 do 250 stanowiły w 
marcu 30,81%, w kwietniu 27,36%, przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych powyżej 
250 osób stanowiły w marcu 32,30%, w kwietniu 20,93%, co stanowi różnicę 11,37 
punktu procentowego.     
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 Gdy przeanalizujemy próbę w całym okresie badania, tj. od stycznia 2006 do 
stycznia 2009, różnice będą jeszcze wyższe niż w wybranym przykładowo 2008 roku. 
Podkreślmy jednak, iż różnice w strukturze próby w długim okresie nie mają aż tak 
istotnego znaczenia jak różnice w strukturze próby pomiędzy dwoma kolejnymi 
miesiącami.  
 Drugim etapem analizy struktury próby jest porównanie jej ze strukturą populacji. 
Niestety, przedziały zatrudnienia zdefiniowane przez IRG SGH nie pokrywają się z 
przedziałami zatrudnienia podawanymi w oficjalnych statystykach GUS, które to 
przedziały zdefiniowane są następująco: do 9 osób, od 10 do 49 osób, od 50 do 249 
osób, od 250 do 999 osób, 1000 i więcej. W celu umożliwienia porównania, 
odpowiednie klasy zatrudnienia muszą zostać sklejone, czego rezultatem są 3 klasy 
identyfikowalne zarówno poprzez sklejenie odpowiednich przedziałów w danych GUS 
jak i IRG: do 50 osób, od 51 do 250, powyżej 250. 
 W Polsce3 udział przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających do 50 osób 
stanowił w 2007 roku ponad 97% wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych, 
natomiast w próbie w okresie badanym nie przekraczał zazwyczaj 50%, dla przykładu 
w grudniu 2007 stanowił 48,49%, w grudniu 2008 stanowił jeszcze mniej, bo 43,35%. 
Udział przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających powyżej 250 osób stanowił w 
Polsce w 2007 roku mniej niż 0,5%, natomiast w próbie przekraczał zazwyczaj 20%, 
dla przykładu w grudniu 2007 stanowił 21,39%, w grudniu 2008 jeszcze więcej, bo 
25,06%.  Stosunek przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających do 250 osób do 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób ma się w Polsce mniej więcej jak 
231 do 1, natomiast w próbie mniej więcej jak 4 do 1.  
 Należy tutaj podkreślić, iż wszystkie wartości dotyczące liczebności w próbie 
przedstawione zostały przy założeniu, iż przedsiębiorstwa „niezidentyfikowane”, czyli 
takie, dla których nie znamy przedziału zatrudnienia, traktowane są jak 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób, gdyż taką technikę stosuje IRG przy 
nadawaniu wag przedsiębiorstwom. Gdyby przedsiębiorstw niezidentyfikowanych nie 
brać pod uwagę, przedsiębiorstwa o stwierdzonej liczbie pracowników do 50 osób 
stanowiłyby przykładowo w grudniu 2008 nie 43,35% wszystkich przedsiębiorstw w 
próbie, ale jedynie 27,77% wobec ponad 97 % analogicznych przedsiębiorstw w 
populacji. 
 Ekonomiści nie są do końca zgodni, czy kompatybilność struktury próby ze 
strukturą populacji jest niezbędna w badaniach koniunktury, zwłaszcza w badaniach 

                                                      
3 Wszystkie dane dotyczące populacji przedsiębiorstw w Polsce na podstawie GUS [2008]. 
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koniunktury w przemyśle, gdzie „ważność” przedsiębiorstw dużych jest 
nieporównywalna z „ważnością” przedsiębiorstw zatrudniających niewielką liczbę 
pracowników. Wagi związane ze znaczeniem ekonomicznym przedsiębiorstw dużych i 
wagi związane z ich udziałem w populacji działają w przeciwnych kierunkach, dlatego 
też w praktyce stosuje się czasem wagi arbitralne, nie mające konkretnej interpretacji 
ekonomiczno-statystycznej. Niewątpliwie warto jednak w takim przypadku 
przeprowadzić szerszą analizę statystyczną, w szczególności, dla próby 
„niereprezentatywnej”, zastosować przeważenie metodami stosowanymi klasycznie w 
statystycznych badaniach reprezentacyjnych.   
 
3.3. Dyskusja metody ważenia oraz metodyka wyznaczania szeregów czasowych 
statystyk bilansowych w oparciu o wagi ekonomiczne i wagi populacyjne 

 
 Statystykę bilansową definiuje się w najprostszej postaci jako różnicę pomiędzy 
odsetkiem respondentów deklarujących „poprawę sytuacji” oraz odsetkiem 
respondentów deklarujących „pogorszenie sytuacji” zarówno w odniesieniu do sald 
opisujących stan obecny, jak i oczekiwań. Wzór matematyczny statystyki bilansowej 
(salda) wygląda następująco: 
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 W konstrukcji statystyk bilansowych, w przypadku badań koniunktury w 
przemyśle, nie stosuje się prostej formuły opisanej wzorem (1), ale używa się 
klasycznie różnego rodzaju wag. W zależności od celu badania i struktury próby, 
matematyczna postać salda może przybierać różne formy. Ograniczając się tylko do 
wag wynikających z ekonomicznych różnic pomiędzy przedsiębiorstwami, związanych 
zazwyczaj z wielkością zatrudnienia, postać ta jest najczęściej następująca: 
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gdzie:  
k – liczba klas (np. klas ze względu na liczbę zatrudnionych), 
n1,…,nk – liczebności próby w poszczególnych klasach, 
w1,…,wk – wagi związane z „ważnością ekonomiczną” przedsiębiorstwa nadane każdej 
klasie, np. odnoszące się do liczby zatrudnionych. 
 W przypadku, gdy struktura próby nie odzwierciedla struktury populacji, a 
jednocześnie chcemy do struktury populacji się odnieść, bądź też w przypadku, gdy 
struktura próby zmienia się, a chcemy wpływ tych wahań zminimalizować, stosuje się 
również wagi związane z wielkościami warstw (klas) w populacji. Statystyka 
bilansowa przyjmuje wtedy postać: 

100
...

...

100
...

...

11

1
1

1

11

1
1

1

⋅
++

++
−⋅

++

++
=

∑∑∑∑

kk

ik
k

k
i

kk

ik
k

k
i

wNwN

yw
n

N
yw

n

N

wNwN

xw
n

N
xw

n

N

B
, (3) 

gdzie: 
N1,…,Nk – liczebności poszczególnych klas w populacji, 
N = N1 +…+ Nk – liczebność całej populacji. 
 Zastosowanie wzoru (3), jak już było wspomniane, redukuje problem zmienności 
struktury próby w czasie. 
 Łatwo zauważyć, że gdy mamy do czynienia z próbą proporcjonalną, tzn. gdy 
udziały liczebności poszczególnych klas w próbie pokrywają się z udziałami w 
populacji, tzn. gdy spełniony jest warunek: 

 N

N

n

n ii
i =∀

, (4) 
statystyki bilansowe wyznaczone zgodnie ze wzorami, odpowiednio, (2) i (3) są 
identyczne.  
 Oryginalne szeregi czasowe statystyk bilansowych wyznaczane przez IRG opierają 
się na 5 przedziałach zatrudnienia (do 50 osób, od 51 do 250, od 251 do 500, od 501 do 
2000, powyżej 2000 osób) oraz arbitralnych wagach im przypisanych: 1, 2, 3, 4, 5, tzn. 
przedsiębiorstwo zatrudniające do 50 osób (oraz niezidentyfikowane) liczone jest z 
wagą 1, zatrudniające od 51 do 250 osób liczone jest z wagą 2, zatrudniające od 251 do 
500 osób z wagą 3 itd.   
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 Przypisanie arbitralnych wag oraz opisane w paragrafie 2.2 problemy związane ze 
strukturą próby nasuwają ważne pytanie o zachowanie własności szeregów czasowych 
sald w przypadku zastosowania innej, a jednocześnie ekonomicznie i statystycznie 
uzasadnionej i stosowanej w praktyce, metody ważenia. Jeśli bowiem zastosowanie 
innej metody ważenia doprowadziłoby do uzyskania szeregów o zdecydowanie innych 
własnościach, wówczas pojawia się pytanie: która z metod ważenia powinna być 
stosowana, a który z szeregów – wykorzystany do wnioskowania o sytuacji 
ekonomicznej. 
 W artykule proponujemy analizę i porównanie szeregów czasowych statystyk 
bilansowych opartych nie tylko na arbitralnych wagach przyjętych przez IRG SGH, ale 
również bardziej naturalnym i częściej stosowanym w praktyce odwołaniu do 
faktycznej liczby zatrudnionych. 
 W rozdziale 3 rozważamy szeregi czasowe statystyk bilansowych otrzymanych 3 
metodami4: 
Metoda 1: Oryginalna metoda IRG SGH, czyli użycie wzoru (2) dla k=5 klas 
zatrudnienia z wagami w1=1, w2=2, w3=3, w4=4, w5=5. W wyniku  tego, otrzymujemy 
oryginalne szeregi publikowane przez IRG SGH. 
Metoda 2: Przyporządkowanie wag związanych z faktycznym zatrudnieniem (dolna 
granica przedziału zatrudnienia) bez odnoszenia się do zmiennej struktury próby i jej  
braku zgodności ze strukturą populacji. Zastosowany jest wzór (2) z wagami będącymi 
dolnymi krańcami przedziałów zatrudnienia, czyli w1=1, w2=51, w3=251, w4=501, 
w5=2001. 
Metoda 3: Zastosowane są wagi, będące dolnymi krańcami przedziałów zatrudnienia 
oraz struktura próby jest odniesiona do struktury populacji (biorąc pod uwagę 
jednocześnie zmienną strukturę próby w czasie) poprzez zastosowanie wzoru (3). Ze 
względu na niezgodność klas zatrudnienia dostępnych w IRG i GUS (o czym pisaliśmy 
w paragrafie 2.2) zastosowano wzór (3) dla k=3 klas zatrudnienia (do 50 osób, od 51 
do 250, powyżej 250) z wagami wynikającymi z różnic ekonomicznych pomiędzy 
przedsiębiorstwami w1=1, w2=51, w3=251 oraz z wagami związanymi ze strukturą 
populacji, będącymi liczebnościami przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w 
poszczególnych klasach zatrudnienia. Analizowane dane dotyczą okresu 01.2006-
01.2009. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się tu przyjęcie liczebności dostępnych w 
GUS z roku środkowego, tj. 2007, w którym N1 = 365526, N2 = 7864, N3 = 1625. 
                                                      
4 Podane metody ważenia zastosowano również w pracy Tomczyk, Kowalczyk [2010] dla 
zmiennej „wielkość produkcji”. Ze względu na specyfikę badania (testy racjonalności) do 
analizy włączono również inne wagi, nie mające większego znaczenia w bieżącej analizie.  
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4. Własno ści szeregów czasowych sald uzyskanych ró żnymi metodami 
ważenia 

 Przedmiotem niniejszego rozdziału jest prezentacja głównych wniosków z analizy 
przebiegu szeregów czasowych uzyskanych przy zastosowaniu trzech omówionych 
wcześniej sposobów ważenia w odniesieniu do wyników badań przedsiębiorstw IRG. 
Analizie poddano odpowiedzi na 7 pytań, dotyczących odpowiednio: wielkości 
produkcji, wielkości zamówień, wielkości zapasów, wysokości cen, stanu zatrudnienia, 
sytuacji gospodarczej firmy i sytuacji gospodarczej Polski. W przypadku każdego z 
pytań, przedsiębiorcy określają zarówno jaka była ich zdaniem bieżąca sytuacja, jak 
też jakiej zmiany sytuacji spodziewają się w okresie 3-4 miesięcy. W sumie więc 
analizie poddano 42 szeregi czasowe, z których każdy obejmował 37 miesięcznych 
obserwacji z okresu od stycznia 2006 do stycznia 2009. Charakterystyki oraz tablice 
opisujące każdy z rozważanych szeregów, a także związek między szeregami dla tego 
samego pytania w teście IRG, uzyskanymi przy zastosowaniu różnych metod ważenia, 
zamieszczone są w aneksie B.  
 Najistotniejszym pytaniem jest: czy i w jakim stopniu zastosowany schemat 
ważenia wpływa na własności uzyskanego szeregu. Dlatego też krótko omówione 
zostaną zarówno podstawowe statystyki opisowe szeregów pod kątem różnic między 
nimi dla danego pytania, wyniki testów stacjonarności oraz ogólne wnioski wynikające 
z odpowiedzi na pytania w teście koniunktury, w zależności od sposobu ważenia. 
 W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że już sama obserwacja wykresów 
przebiegu poszczególnych szeregów pozwala na stwierdzenie, że ich przebiegi 
wewnątrz pojedynczej kategorii są bardzo zbliżone. Dotyczy to w szczególności 
szeregów uzyskanych metodą 1. i metodą 3., od których szeregi uzyskane za pomocą 
metody 2. w nieznaczny sposób odbiegają. Rozbieżności widoczne są w szczególności 
w momentach pojedynczych skoków lub znaczących spadków wartości szeregów. 
Największe różnice ważonych sald, jakie można zaobserwować w rozważanym 
okresie, dotyczą szeregów uzyskanych metodą 2. i metodą 3. i dochodzą do 24 
punktów. Różnica ta wydaje się znaczna, w rzeczywistości jednak dotyczy jedynie 
pojedynczych przypadków. Obserwacja wszystkich różnic między szeregami pozwala 
na stwierdzenie, że w przypadku każdej badanej kategorii, zaledwie w co najwyżej 2 
przypadkach rozbieżności są tak znaczne, zaś dla kolejnych – nie przekraczają już 
granicy 10-12 punktów. Rozbieżności między szeregami uzyskanymi metodą 1. i 2. są 
nieco niższe, zaś miedzy szeregami uzyskanymi metodą 1. i 3. – praktycznie nie 
istnieją (osiągają poziom do 2-3 punktów, w pojedynczych przypadkach nieznacznie tę 
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granicę przekraczając). Jednak, nawet największe z wymienionych różnic nie 
prowadzą do istotnie rozbieżnych wniosków w zakresie tendencji. 
 Nieznacznie między poszczególnymi szeregami różni się wartość średnia. Różnice 
między średnimi dla szeregów dotyczących tej samej kategorii oscylują wokół 1 
punktu, z reguły go nie przekraczając. Od tej reguły zauważyć można zaledwie 
pojedyncze wyjątki. Zaliczyć do nich można szeregi sald zapasów faktycznych 
(średnie dla poszczególnych kategorii –0,2; 1,8 i –0,8), oczekiwanej wielkości 
zatrudnienia (średnie –3,8; -8,1 i –3,1) oraz faktycznej sytuacji przedsiębiorstw 
(średnie –1,9; 0,5 i –2,3). Jednocześnie charakterystyczna jest tendencja zróżnicowania 
wariancji. W przypadku wszystkich rozważanych grup szeregów, wariancja dla 
szeregów utworzonych metodą 1. i 3. jest bardzo zbliżona, zaś dla szeregu 
utworzonego metodą 2. – większa niż dla pozostałych metod, co jest konsekwencją 
zastosowania wyższych wag dla górnych kategorii w metodzie 2. Bardzo zbliżone 
wartości średnich dla każdego typu szeregu powodują, że takie zróżnicowanie 
wariancji przekłada się na taką samą tendencję dla współczynników zmienności. 
Wyjątek stanowi w tym przypadku jedynie faktyczna wielkość zatrudnienia – w 
szeregach dla tej kategorii różnica miedzy wariancjami jest proporcjonalnie znacznie 
mniejsza niż w przypadkach pozostałych. 
 Większa wariancja szeregów uzyskanych metodą 2., niż w przypadku pozostałych 
metod, przekłada się na większą liczbę punktów zwrotnych w tych szeregach. 
Naturalnie dotyczy to w szczególności szeregów o bliskiej zera wartości średniej. 
Trzeba jednak zauważyć, że większa liczba zmian znaku szeregów sald uzyskanych 
metodą 2. nie oznacza sprzecznych wniosków wynikających z analizy poszczególnych 
z nich, są to bowiem jedynie „dodatkowe” momenty zwrotne,  które nie są 
obserwowalne w szeregach uzyskanych metodą 1. i 3. w związku z ich mniejszą 
zmiennością. Podstawowe momenty zwrotne, oznaczające faktyczny początek danej 
tendencji średnio- lub długookresowej, obserwowalne są bowiem w każdym z 
szeregów dla danej kategorii w tych samych okresach. 
 Istotnym elementem analizy jest weryfikacja kwestii stacjonarności poszczególnych 
z uzyskanych szeregów i odpowiedź na pytanie, czy wewnątrz poszczególnych 14 
kategorii (7 pytań, każdorazowo dotyczących sytuacji bieżącej i oczekiwanej) 
własności trzech szeregów utworzonych z wykorzystaniem różnych metod ważenia są 
pod tym względem takie same. Jako narzędzie do badania stacjonarności wybrany 
został test KPSS. Wynika to z faktu stosunkowej krótkości szeregów, jakie poddano 
badaniu, a w związku z tym niskiej mocy testu DF (a w szczególności ADF, gdyż w 
wielu przypadkach wymóg sferyczności składnika losowego spowodowałby 
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konieczność wprowadzenia opóźnień do równania testowego, a w konsekwencji dalsze 
efektywne skrócenie szeregu). Wybrano wariant testu KPSS, w którym w równaniu 
testowym uwzględniona jest zmienna czasowa, co prowadzi do hipotezy zerowej o 
trendostacjonarności badanego szeregu. Przy doborze maksymalnego opóźnienia w 
równaniu testowym, zastosowano procedurę Newey’a-Westa, przy użyciu której w 
każdym z przypadku maksymalne opóźnienie zostało wyznaczone jako 4. Kompletne 
wyniki testów KPSS dla każdego z szeregów podane są w aneksie A. W przypadku 36 
spośród 42 badanych szeregów czasowych, na poziomie istotności 0,05 należy 
odrzucić hipotezę zerową o trendostacjonarności szeregu. Należy także zauważyć, że w 
każdym przypadku wartości statystyk testowych dla wszystkich szeregów z danej 
kategorii są zbliżone, choć nie takie same i w niektórych, choć pojedynczych 
przypadkach, przekłada się to na inny wynik testu. W przypadku szeregów 
określających stan bieżący, sytuacja taka ma miejsce w odniesieniu do wysokości cen i 
stanu zapasów: szeregi uzyskane metodą 2. należy uznać za trendostacjonarne, w 
przeciwieństwie do uzyskanych metodą 1. i 3. Znamiennym jest, że w większości 
przypadków statystyka testowa przyjmuje nieco niższą wartość dla szeregów 
uzyskanych metodą 2., choć na wskazanym poziomie istotności jedynie w 
wymienionych przypadkach przełożyło się to na inny wynik testu. Wśród szeregów 
opisujących sytuację oczekiwaną, różne wyniki dają testy stacjonarności dla wielkości 
produkcji, zamówień i zapasów. W przypadku szeregów wielkości zamówień oraz 
wielkości produkcji, podobnie jak w przypadku szeregów dla wartości bieżących 
(faktycznych), wartości statystyki uzyskane metodą 2. są niższe niż w przypadku 
szeregów uzyskanych metodą 1. i 3., co stanowi główne źródło różnic we wnioskach z 
testów. Jednakże w przypadku szeregów wielkości zapasów, wartość statystyki dla 
szeregu uzyskanego metodą 2. jest znacząco wyższa od pozostałych. Jest to w istocie 
jedyne wyraźne odstępstwo od ogólnej tendencji, jaką można stwierdzić w 
rozważanych szeregach. Trzeba jednak podkreślić, że w większości przypadków 
różnice miedzy wartościami statystyk są nieznaczne i mogą być wręcz uznane za 
skutek wystąpienia zaledwie pojedynczych wartości nietypowych w szeregach. 
 Zbliżony przebieg szeregów z poszczególnych kategorii, jak też ich statystyki 
opisowe i wnioski z testów stacjonarności, sugerują, że wnioski wynikające z analizy 
poszczególnych szeregów w danej grupie będą zbliżone lub wręcz takie same. Tak w 
istocie jest. Porównując wartości szeregów wartości faktycznych i oczekiwanych, w 
prawie każdym przypadku widać optymizm przedsiębiorców: oczekiwania na 
przyszłość są, co do średniej, lepsze od stwierdzanego stanu bieżącego. Wyjątkiem jest 
tu pytanie o sytuację gospodarczą Polski, w przypadku której niezależnie od sposobu 
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ważenia szeregu, przedsiębiorcy spodziewają się, że przyszłe zmiany będą szły w 
kierunku bardziej pesymistycznym niż zmiany bieżące. Jednak i tutaj występuje 
spójność wniosków uzyskiwanych dla każdego sposobu ważenia szeregu. Drugim 
wyjątkiem jest pytanie dotyczące wielkości zatrudnienia. O ile średnie saldo sytuacji 
bieżącej dla każdego szeregu jest bardzo zbliżone (na poziomie ok. –4 punktów), o tyle 
zauważalna jest różnica średnich odpowiedzi na pytanie o oczekiwaną wielkość 
zatrudnienia. Zastosowanie 1. bądź 3. metody ważenia wskazuje na stagnację w tej 
kwestii (średnie po czasie dla pytania o stan bieżący i oczekiwany nie różnią się w 
zauważalny sposób), o tyle wyraźna różnica średnich występuje w przypadku ważenia 
metodą 2. (średnia z sald szeregu oczekiwanych zmian stanu zatrudnienia wynosi ok. –
8 punktów) i jedynie w tym przypadku u przedsiębiorców można zauważyć 
nastawienie pesymistyczne. Wciąż jednak różnica ta nie może być uznana za 
kluczową. 
 
5. Główne wnioski  

 Celem artykułu było omówienie różnych, ekonomicznie i statystycznie 
uzasadnionych, możliwych do zastosowania schematów ważenia w analizie danych z 
badań koniunktury IRG. Zaproponowane metody przykładania wag ekonomicznych 
respondentom oraz zastosowania wag związanych ze strukturą populacji, prowadzą do 
uzyskania różniących się między sobą szeregów czasowych sald dla poszczególnych 
kategorii, których lista odniesiona jest do pytań, na które odpowiedzi udzielają 
przedsiębiorcy w badaniach koniunktury IRG. Z analizy wyłączono różniące się pod 
względem listy dostępnych opcji odpowiedzi pytanie dotyczące wielkości zamówień 
eksportowych oraz pytania, na które w standardzie nie udziela się co miesiąc 
odpowiedzi. Z uwagi na różny kształt szeregów sald powstałych po zastosowaniu 
różnych metod ważenia, dalszym istotnym celem autorów było sprawdzenie, czy 
własności tych szeregów różnią się w znaczący sposób. W przypadku stwierdzenia 
znaczących różnic, konieczne byłoby dokonanie wyboru jednej spośród metod 
ważenia, jednocześnie jednak wyniki uzyskiwane na podstawie jednej tylko metody 
ważenia, jak też dalsze analizy ekonomiczne na niej oparte, byłyby wątpliwe. 
 W artykule przeanalizowane zostały trzy schematy ważenia: oryginalna metoda 
IRG z wagami arbitralnymi, metoda z wagami odzwierciedlającymi bezpośrednio 
wielkość zatrudnienia (dolny kraniec przedziału) i metoda uwzględniająca zarówno 
wagi związane ze strukturą populacji, jak i wagi ekonomiczne odnoszące się 
bezpośrednio do wielkości zatrudnienia. Metodę trzecią można by uznać za idealną, w 
przypadku, gdyby przedziały wielkości zatrudnienia zdefiniowane przez IRG SGH 
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pokrywały się z przedziałami wielkości zatrudnienia stosowanymi w oficjalnych 
publikacjach GUS. Brak idealnej zgodności, a tym samym konieczność przejścia z 
oryginalnych pięciu do zaledwie trzech przedziałów pod względem wielkości 
zatrudnienia powoduje, że metoda ta nie może być a priori uznana za najlepszą. 
 Trzeci rozdział niniejszego artykułu zawiera wyniki porównania szeregów sald dla 
poszczególnych kategorii, uzyskiwanych przy zastosowaniu wymienionych trzech 
metod. Jak pokazano, mimo różnej metodyki tworzenia każdego z szeregów, ich 
kształt wewnątrz poszczególnych kategorii nie różni się w sposób istotny. Także 
wnioski, które można wyciągnąć z analizy szeregu uzyskiwanego przy zastosowaniu 
każdej metody są zbieżne. To o tyle istotne, że nie wymusza konieczności wyboru 
jednego z szeregów wewnątrz kategorii, a tym samym nie wskazuje na przewagę 
konkretnej metody ważenia. W istocie rezultaty analizy szeregów uzyskiwanych za 
pomocą pierwszej i trzeciej ze wspomnianych metod są praktycznie dokładnie takie 
same, zaś niewielkie odstępstwa dotyczą konkluzji opartych na szeregu uzyskanym 
metodą 2.: wyższe wagi dla przedsiębiorstw o większym zatrudnieniu prowadzą do 
zwiększonej wariancji tego szeregu, co przekłada się na jego wyższą wariancję, jak też 
częstsze, nieznaczne zmiany tendencji. Wyniki szerokiej analizy wskazują więc 
jednoznacznie na adekwatność stosowalności oryginalnych szeregów IRG dla 
wszystkich badanych zmiennych.  
 Wyniki te są kompatybilne z wynikami innej analizy, dotyczącej testów 
racjonalności dla zmiennej wielkość produkcji, dla oryginalnych i przekształconych 
szeregów sald IRG, zob. Tomczyk, Kowalczyk [2010]. Również rozważenie 
dodatkowego jeszcze problemu, mianowicie możliwej zależności pomiędzy 
prawdopodobieństwem nie udzielenia odpowiedzi a poziomem optymizmu czy 
pesymizmu respondentów, przy pewnych założeniach co do rodzaju tej zależności i 
ograniczeniu do wielkości produkcji, nie podważa adekwatności oryginalnych 
szeregów IRG, zob. Kowalczyk, Tomczyk [2011].    
 Pomimo zgodności wyników, wskazujących jednoznacznie na adekwatność 
oryginalnych szeregów IRG w różnych obszarach badań, cały czas pozostają takie, w 
których warto przeprowadzić dalsze analizy. W niniejszym artykule przy doborze wag 
oparto się na kryterium wielkości zatrudnienia, przy czym brak jednorodności kategorii 
stosowanych przez IRG SGH i GUS spowodował konieczność ograniczenia liczby klas 
przy jednym ze stosowanych schematów. Wydaje się, że można wskazać dwa istotne 
kierunki badań dotyczących wpływu sposobu konstrukcji na własności szeregów sald. 
Po pierwsze, interesującym jest, czy uzyskanie kompatybilnych danych o wielkości 
zatrudnienia z GUS oraz IRG SGH, wpłynęłoby na własności szeregów. Po drugie zaś, 
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można rozważyć czy analogiczna analiza, rozszerzona na strukturę próbę ze względu 
na PKD lub/i formę własności przedsiębiorstw, wniosłaby istotne zmiany w zakresie 
wniosków z omawianych szeregów czasowych sald. Problem nie jest jednak trywialny, 
ponieważ wielkość próby często nie pozwala na zastosowanie zbyt wielu kryteriów 
warstwowania.  
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ANEKS A 

Próba IRG ze względu na wielkość zatrudnienia oraz liczbę przedsiębiorstw 
niezidentyfikowanych w 2008r. 

Miesiąc 
Liczba 

zatrudnionych 

Udział 
% w 

próbie 
Miesiąc 

Liczba 
zatrudnionych 

Udział 
% w 

próbie 
2008.01 niezidentyfikowani 10,22 2008.07 niezidentyfikowani 15,43 

2008.01 do 50 34,53 2008.07 do 50 28,71 

2008.01 od 51 do 250 32,32 2008.07 od 51 do 250 30,27 

2008.01 powyżej 250 22,93 2008.07 powyżej 250 25,59 

2008.02 niezidentyfikowani 9,73 2008.08 niezidentyfikowani 15,08 

2008.02 do 50 37,76 2008.08 do 50 29,55 

2008.02 od 51 do 250 30,68 2008.08 od 51 do 250 28,51 

2008.02 powyżej 250 21,83 2008.08 powyżej 250 26,86 

2008.03 niezidentyfikowani 12,15 2008.09 niezidentyfikowani 15,42 

2008.03 do 50 24,74 2008.09 do 50 29,21 

2008.03 od 51 do 250 30,81 2008.09 od 51 do 250 27,59 

2008.03 powyżej 250 32,3 2008.09 powyżej 250 27,79 

2008.04 niezidentyfikowani 24,53 2008.10 niezidentyfikowani 13,46 

2008.04 do 50 27,17 2008.10 do 50 28,54 

2008.04 od 51 do 250 27,36 2008.10 od 51 do 250 29,47 

2008.04 powyżej 250 20,93 2008.10 powyżej 250 28,54 

2008.05 niezidentyfikowani 31,14 2008.11 niezidentyfikowani 15,16 

2008.05 do 50 23,45 2008.11 do 50 29,05 

2008.05 od 51 do 250 25,89 2008.11 od 51 do 250 26,53 

2008.05 powyżej 250 19,51 2008.11 powyżej 250 29,26 

2008.06 niezidentyfikowani 15,48 2008.12 niezidentyfikowani 15,58 

2008.06 do 50 24,91 2008.12 do 50 27,77 

2008.06 od 51 do 250 30,96 2008.12 od 51 do 250 31,6 

2008.06 powyżej 250 28,65 2008.12 powyżej 250 25,06 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IRG 
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ANEKS B 

 W tej części artykułu zamieszczone zostały wykresy i wyniki przestawiające 
przebiegi oraz podstawowe własności szeregów sald, wyznaczonych przy 
zastosowaniu trzech omówionych w artykule sposobów ważenia, przy czym w lewej 
części tablicy podane zostały charakterystyki oparte na wskaźnikach dla wartości 
stwierdzanych faktycznie, zaś w prawej – dla przewidywanych dla danej kategorii. Dla 
każdej z badanych grup szeregów, zamieszczono te same statystyki. Wykresy pokazują 
przebiegi szeregów w badanym okresie. Pod wykresami dla każdej z grup szeregów 
podane są wartości statystyk testu KPSS z uwzględnieniem zmiennej czasowej (a więc 
badającego hipotezę o trendostacjonarności), odpowiednio dla pierwszej, drugiej i 
trzeciej metody tworzenia szeregu. Z uwagi na jednakową długość każdego z 
szeregów, wartości krytyczne testu są każdorazowo takie same i wynoszą, dla 
typowych poziomów istotności: 10%: 0.119, 5% : 0.146, 2.5%: 0.176, 1% : 0.216. W 
dalszej kolejności podane są wartości średnie i wariancje szeregów, także w kolejności 
odpowiadającej poszczególnym metodom. Jako ostatnie podane są maksymalne 
różnice między wartościami szeregów uzyskanych za pomocą poszczególnych metod 
w pojedynczym okresie, odpowiednio między metodą 1 i  2, 1 i 3 oraz 2 i 3. 
 Źródłem wszystkich charakterystyk oraz wykresów są obliczenia własne w oparciu 
o dane IRG. Wykresy zostały utworzone przy wykorzystaniu pakietu Stata 10.0. 
 

Wartości rzeczywiste Wartości oczekiwane 

Wielkość produkcji 

 

KPSS: 0,175; 0,170; 0,189 

Średnie: 4,97; 5,75; 4,43 

Wariancje: 290,41; 348,69; 283,65 

Max. różnice: 21,75; 5,11; 24,85 

 

KPSS: 0,144; 0,128; 0,148 

Średnie: 15,51; 14,35; 15,19 
Wariancje: 295,67; 372,56; 290,71 
Max. różnice: 14,61; 2,98; 16,05 
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Wielkość zamówień 

 

KPSS: 0,210; 0,196; 0,212 
Średnie: -2,08; -1,84;-2,53 

Wariancje: 355,03; 406,70;353,05 
Max. różnice: 19,01; 5,37; 21,47 

 

KPSS:0,166; 0,137; 0,170 

Średnie: 8,49; 6,83; 8,30 

Wariancje: 352,28; 443,76; 344,06 

Max. różnice: 19,93; 2,52; 21,72 

Wielkość zapasów 

 

KPSS:0,162; 0,120; 0,156 

Średnie: -0,24; 1,76; -0,78 

Wariancje: 27,26; 56,98; 24,50 

Max. różnice:12,47; 3,01; 14,17 

 

KPSS: 0,157; 0,186; 0,141 

Średnie: -3,90; -4,95; -3,90 

Wariancje: 6,44; 32,51; 5,14 

Max. różnice:10,94; 1,95; 12,43 
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Poziom cen 

 

KPSS: 0,188; 0,101; 0,194 

Średnie: 6,77; 6,07; 6,44 

Wariancje: 68,96; 99,27; 68,82 

Max. różnice: 13,16; 1,90; 14,11 

 

KPSS: 0,197; 0,154; 0,199 

Średnie: 10,47; 8,68; 10,36 

Wariancje: 54,96; 75,03; 55,08 

Max. różnice: 11,55; 1,53; 12,31 

Wielkość zatrudnienia 

 

KPSS: 0,215; 0,195; 0,218 

Średnie: -3,66; -4,38; -3,48 

Wariancje: 128,79; 170,21; 122,53 

Max. różnice: 13,21; 2,19; 15,41 

 

KPSS: 0,206; 0,203; 0,207 

Średnie: -3,85; -8,09; -3,14 

Wariancje: 168,01; 194,55; 160,59 

Max. różnice: 13,59; 3,12; 15,60 
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Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 

 

KPSS: 0,210; 0,216; 0,210 

Średnie: -1,89; 0,53; -2,27 

Wariancje: 190,47; 233,69; 186,87 

Max. różnice: 13,53; 3,90; 15,57 

 

KPSS: 0,204; 0,191; 0,207 

Średnie: 7,38; 7,49; 6,99 

Wariancje: 184,50; 244,39; 181,33 

Max. różnice: 9,94; 3,60; 13,55 

Sytuacja gospodarcza Polski 

 

KPSS: 0,221; 0,216; 0,221 

Średnie: 2,15; 2,74; 2,07 

Wariancje: 725,08; 825,61; 706,34 

Max. różnice: 16,36; 2,32; 17,91 

 

KPSS: 0,213; 0,205; 0,214 

Średnie: 0,30; 0,49; -0,41 

Wariancje: 609,40; 701,12; 602,42 

Max. różnice: 12,62; 1,72; 13,92 

 
  

-4
0

-2
0

0
2

0

2006m1 2007m1 2008m1 2009m1
data

sytuacja przedsiębiorstw faktyczna - metoda 1
sytuacja przedsiębiorstw faktyczna - metoda 2
sytuacja przedsiębiorstw faktyczna - metoda 3

-4
0

-2
0

0
20

4
0

2006m1 2007m1 2008m1 2009m1
data

sytuacja przedsiębiorstw oczekiwana - metoda 1
sytuacja przedsiębiorstw oczekiwana - metoda 2
sytuacja przedsiębiorstw oczekiwana - metoda 3

-1
00

-5
0

0
50

2006m1 2007m1 2008m1 2009m1
data

sytuacja Polski faktyczna - metoda 1
sytuacja Polski faktyczna - metoda 2
sytuacja Polski faktyczna - metoda 3

-1
00

-5
0

0
50

2006m1 2007m1 2008m1 2009m1
data

sytuacja Polski oczekiwana - metoda 1
sytuacja Polski oczekiwana - metoda 2
sytuacja Polski oczekiwana - metoda 3



86    Barbara Kowalczyk, Bartosz Witkowski 

 

 
 
 


