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1. Wprowadzenie
WskaŸniki wyprzedzaj¹ce s¹ to takie kombinacje wielkoœci ekonomicznych, które z wyprzedzeniem informuj¹ o pojawiaj¹cych siê tendencjach.
Szczególnym ich zadaniem jest sygnalizowanie
mo¿liwoœci wyst¹pienia górnego lub dolnego punktu
zwrotnego cyklu koniunkturalnego.
Obserwacja i analiza skonstruowanych wskaŸników wyprzedzaj¹cych w ramach realizacji projektu EQUAL pt. „System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych” pozwoli na stworzenie systemu wczesnego
ostrzegania na poziomie województwa podkarpackiego. System ten przede wszystkim ma na celu stymulowanie dzia³añ wp³ywaj¹cych na z³agodzenie
fazy spadku aktywnoœci gospodarki. Prowadzone
badania po³¹czone z analiz¹ gospodarki regionu,
pozwol¹ na zaobserwowanie pewnych mechanizmów charakterystycznych dla tej gospodarki.
W ramach realizacji badañ wskaŸników wyprzedzaj¹cych w województwie podkarpackim zespó³
przygotowuj¹cy metodologiê badania proponuje,
aby system wskaŸników wyprzedzaj¹cych opiera³
siê na jednym syntetycznym wskaŸniku i trzech
wskaŸnikach sektorowych. Dobór bran¿ zosta³ oparty na dotychczasowych badaniach prowadzonych
przez Instytut Gospodarki Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania oraz w wyniku ograniczonej dostêpnoœci do danych Urzêdów Statystycznych tylko w tych wybranych sektorach.

2. Metodologia kreowania wskaŸników
wyprzedzaj¹cych zatrudnienie
2.1. WskaŸniki na podstawie kryteriów
agregowanych
Zagregowany wskaŸnik wyprzedzaj¹cy zatrudnienie w województwie (WWZ) obliczamy na pod1
2
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stawie zagregowanych koniunkturalnych wskaŸników wyprzedzaj¹cych zatrudnienie w sektorze
, handlu , budownictwa przemys³u oraz kryterium
opartego na danych BOP
(Barometr Ofert Pracy).WskaŸniki
,
,
s¹ kryteriami uzyskiwanymi na podstawie wielokryterialnej hierarchii kryteriów lokalnych charakteryzuj¹cych zmiany parametrów ekonomicznych,
które maj¹ lub mog¹ mieæ wp³yw na koniunkturê
zatrudnienia.
Dla porównywania wyników przewidywanej
koniunktury zatrudnienia, w oparciu o wskaŸnik
wyprzedzaj¹cy WWZ, z aktualnymi danymi
o koniunkturze zatrudnienia w kwarta³ach, dla których wykonywane by³o prognozowanie, wprowadzone zosta³y kryteria koniunktury aktualnego za, oraz w potrudnienia w województwie szczególnych sektorach: przemyœle , budownictwie , handlu .
Jako podstawê metodologii obliczania wprowadzonych wskaŸników u¿ywamy podejœcia wielokryterialnego, bo naszym zdaniem wskaŸnik WWZ
powinien byæ syntez¹ wszystkich dostêpnych rodzajów informacji iloœciowych i jakoœciowych
zwi¹zanych z dynamik¹ zmian socjalno-ekonomicznych w badanych regionach. Metodyczne
oraz matematyczne podstawy metodologii, której
u¿ywaliœmy dla kreowania wielokryterialnego hierarchicznego wskaŸnika WWZ s¹ opisane w artyku³ach [1 - 6].
Jest to nasza oryginalna metodologia, której u¿ywaliœmy w ró¿nych zastosowaniach. Poniewa¿ jej
uzasadnienia matematyczne oraz metodologiczne razem z wynikami zastosowañ przedstawione
s¹ w renomowanych czasopismach miêdzynarodowych oraz krajowych, poni¿ej przedstawimy
wy³¹cznie t¹ czêœæ metodologii, która zosta³a wykorzystana do realizacji projektu EQUAL pt. „System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na
terenach s³abo zurbanizowanych”.
2.2. Formalizacja kryteriów lokalnych
Dla opracowania metodologii zosta³y wykorzystane nastêpuj¹ce Ÿród³a informacji: dane
z badañ dotycz¹cych rynku pracy – indeksu syntetycznego Barometr Ofert Pracy (BOP); dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz dane pozyskiwane z Urzêdu Statystycznego w Rzeszowie. Dostêpne dane u¿ywaliœmy do formalizacji
kryteriów lokalnych i przy wykorzystaniu tzw.
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macierzy parzystych porównañ kryteriów lokalnych.
Jako podstawowe parametry u¿ywaliœmy nie
wartoœci danych, na przyk³ad BOP, lecz ich przy-

Wykres 1. Kryterium lokalne odzwierciedlaj¹ce
prawdopodobieñstwo zmian zatrudnienia
w zale¿noœci od przyrostu

. Zak³adamy, ¿e dodatni przyrost

rosty

bêdzie wskazywa³ na mo¿liwoœæ dodatniego przyrostu zatrudnienia i odwrotnie. Dlatego
¿e BOP i np. Inwestycje s¹ wartoœciami wyliczonymi na podstawie zupe³nie ró¿nych metodologii,
ich bezpoœrednie agregowanie jest niemo¿liwe.
W zwi¹zku z tym proponujemy u¿ywaæ funkcje kryterialne oparte na przyrostach
i przyrostach Inwestycji. W zale¿noœci od
konkretnej sytuacji funkcje te mo¿na traktowaæ
jako funkcje przynale¿noœci w ramach teorii zbiorów rozmytych lub jako funkcje u¿ytecznoœci. Ich
zalet¹ jest fakt, ¿e s¹ one skalowane na 1. Oprócz
tego, co najwa¿niejsze, funkcje te odzwierciedlaj¹
w sposób niejawny wp³yw przyrostów na odpowiadaj¹ce im zmiany zatrudnienia. Jako przyk³ad,
przedstawiona jest na

funkcja kryterialna
wykresie 1.
Wartoœci

i

Istniej¹ te¿ parametry, których dodatnie przyrosty powoduj¹ (lub mog¹ powodowaæ) ujemne zmiany zatrudnienia np. dane dotycz¹ce bezrobocia.
Dla tych przyrostów kryteria lokalne formu³ujemy
jak na wykresie 2.
Wykres 2. Kryterium lokalne odzwierciedlaj¹ce
prawdopodobieñstwo zmian zatrudnienia
w zale¿noœci od zmian danych o bezrobociu.

s¹ maksymal-

nymi przyrostami dodatnimi i ujemnymi w ustalonym przedziale czasowym. Przedzia³ ten mo¿e byæ
jako okres czasu od
ustalony z góry dla
1999 r. (rok, od którego dany jest szereg czasowy
dotycz¹cy tego badania), lub w inny sposób (wynikaj¹cy z prowadzonych badañ i testowania zaproponowanej metodologii wskaŸników). Merytorycznie rzecz ujmuj¹c im wiêkszy dodatni przyrost

tym bardziej prawdopodobny jest

przyrost zatrudnienia (jak ustalono, wskaŸnik BOP
jest wskaŸnikiem wyprzedzaj¹cym i sygnalizuj¹cym zmiany na rynku pracy z wyprzedzeniem do
trzech kwarta³ów) i przeciwnie, ujemne wartoœci
œwiadcz¹ o prawdopodobnym zmniejszeniu zatrudnienia. Jak mo¿na zauwa¿yæ na rysunku, zerowy przyrost odpowiada 50% prawdopodobieñstwu wzrostu lub spadku zatrudnienia.

Bardziej skomplikowan¹ sytuacjê mamy dla
wskaŸników opartych na danych GUS. W ramach
proponowanej metodologii wskaŸniki te s¹ kryteriami uzyskiwanymi na podstawie wielokryterialnej hierarchii kryteriów lokalnych. Dla przyk³adu
rozpatrzmy, strukturê agregowania kryteriów lokalnych aktywa obrotowe, inwestycje, kredyty, zapasy w kryterium wielokryterialne Zapasy, któr¹
przedstawiono na wykresie 3.
Wykres 3. Hierarchia kryteriów lokalnych „Aktywa
obrotowe”, „Inwestycje”, „Kredyty”,
„Zapasy” w kryterium globalnym „Zapasy”

47

BAROMETR REGIONALNY
Daje to mo¿liwoœæ obliczenia wartoœci tego kryterium Zapasy na podstawie wzoru:
(1)

Agregowanie kryteriów na podstawie wzoru
(1) wymaga wyliczenia wspó³czynników wzglêd. Przy tym wspó³nej wa¿noœci
czynniki te musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹cy warunek
normalizacji:
(2)
Dla obliczenia
, z uwzglêdnieniem (2) wykorzystujemy macierz parzystych lingwistycznych porównañ, proponowany przez T.
Saaty’ego [7]. Metoda wyliczenia
na podstawie macierzy parzystych porównañ
z uwzglêdnieniem warunku (2) przedstawiona zosta³a miêdzy innymi w pracach [4-7].
2.3. Wybór kryteriów maj¹cych rzeczywisty
wp³yw na koniunkturê zatrudnienia
Po przeprowadzeniu wstêpnych badañ statystycznych na podstawie danych z baz GUS oraz BOP
w hierarchicznej strukturze wskaŸnika WWZ zostawiono tylko te kryteria lokalne, które maj¹ udowodniony statystycznie wp³yw na koniunkturê zatrudnienia. S¹ to kryteria Inwestycje, Kredyty i BOP. Struktura hierarchiczna kryteriów WWZ, Inwestycje, Kredyty i BOP przedstawiona zosta³a na wykresie 4.

WskaŸnik WWZ zosta³ skonstruowany w ten
sposób, ¿e mo¿e przyjmowaæ wartoœci od 0 do 1.
Minimalne zerowe wartoœci WWZ wskazuj¹ na
ekstremalne pogorszenie koniunktury zatrudnienia
z wyprzedzeniem o dwa kwarta³y. Maksymalne
wartoœci wskaŸnika (WWZ =1) charakteryzuj¹
najlepsze perspektywy koniunktury zatrudnienia za
dwa kwarta³y w porównaniu z najlepsz¹ koniunktur¹ zatrudnienia, która mia³a miejsce od pocz¹tku 2003 roku.
Wartoœci wskaŸnika WWZ poni¿ej 0.4 - 0.5
wskazuj¹ na mo¿liwoœæ spadku koniunktury zatrudnienia w ci¹gu dwóch kwarta³ów. Im wartoœæ
WWZ jest bli¿sza zera, tym wiêksze jest tempo
spadku przysz³ej koniunktury zatrudnienia. Np.,
je¿eli w kwartale 3 wartoœæ WWZ wynosi³a 0.4,
lecz w kwartale 4 spad³a do 0.2, oznacza to, ¿e
nadal przewidywany jest spadek koniunktury zatrudnienia przy jednoczesnym wzroœcie tempa tego
spadku. Wartoœci wskaŸnika powy¿ej 0.5 wskazuj¹ na ewentualny wzrost koniunktury zatrudnienia. Im wartoœæ WWZ jest bli¿sza jedynki, tym
wiêksze jest tempo wzrostu koniunktury zatrudnienia. Warto podkreœliæ, ¿e wprowadzony wskaŸnik
WWZ pozwala nie tylko przewidywaæ koniunkturê zatrudnienia, lecz oceniaæ tempo zmian tej koniunktury. Np., je¿eli w kwartale 3 wartoœæ WWZ
wynosi³a 0.8, lecz w kwartale 4 spad³a do 0.7, oznacza to, ¿e mamy nadal dodatni prognozowany
przyrost koniunktury zatrudnienia przy jednoczesnym zwolnieniu tempa tego przyrostu.

Wykres 4. Struktura hierarchiczna kryteriów lokalnych dla wyliczenia globalnego wskaŸnika
wyprzedzaj¹cego koniunkturê zatrudnienia

NR 7 - 20075 - 2006

48
Jednak, je¿eli w I kwartale nastêpnego roku
wartoœæ WWZ spadnie do 0.3, bêdzie to ju¿ oznacza³o spadek koniunktury zatrudnienia przy jednoczesnym wzmocnieniu tempa tego spadku.
Dla sprawdzenia realnych mo¿liwoœci wskaŸników wyprzedzaj¹cych porównywaliœmy prognozowan¹ koniunkturê zatrudnienia w województwie
,
WWZ, oraz w poszczególnych sektorach
,
z aktualnymi zmianami zatrudnienia w
województwie i w poszczególnych sektorach, reprezentowanymi przez odpowiednie kryteria
,
,
,
w kwarta³ach, dla których wykonywane by³o prognozowanie.
WskaŸniki
,
,
,
s¹ obliczone na podstawie kwartalnych
danych GUS o zatrudnieniu. Merytorycznie mo¿na traktowaæ te wskaŸniki jako „stan zdrowia”
województwa lub sektora z punktu widzenia zatrudnienia. Sposób budowania tych kryteriów jest
podobny do opisanego w rozdziale 1.2, tzn. jest
oparty na przyrostach aktualnego zatrudnienia
w poszczególnych kwarta³ach.

Kryteria aktualnego zatrudnienia s¹ skonstruowane w ten sposób, ¿e zmieniaj¹ siê w zakresie od
0 do 1. Przy tym wartoœci kryterium powy¿ej 0.5
wskazuj¹ na sytuacjê wzrostu zatrudnienia natomiast wartoœci poni¿ej 0.5 wskazuj¹ raczej na spadek zatrudnienia. Zalet¹ tych kryteriów jest mo¿liwoœæ uwzglêdnienia w sposób jawny zmiany tempa wzrostu lub spadku zatrudnienia. Np. je¿eli
w kwartale III wartoœæ tego kryterium wynosi³a 0.8
lecz w kwartale IV spad³a do 0.7 to oznacza to, ¿e
mamy nadal dodatni przyrost zatrudnienia przy jednoczesnym spadku tempa tego przyrostu.

3. Charakterystyka zbiorowoœci
Badaniami objêto kwartalne dane GUS i BOP
od I kwarta³u 2003 roku. Dane GUS zawieraj¹ dane
o inwestycjach, kredytach i zatrudnieniu dla nastêpuj¹cych sektorów gospodarki: przemys³, budownictwo i handel. Dane BOP zawieraj¹ tylko
dane na poziomie ca³ego województwa.
Wybór zakresu badañ od I kwarta³u 2003 roku
jest uzasadniony nastêpuj¹cym rozwa¿aniem. Jednym z najistotniejszych parametrów w naszych badaniach jest w³aœnie poziom zatrudnienia, dlatego

Wykres 5. Liczba pracuj¹cych w przemyœle, budownictwie i handlu w tys. w latach 1999-2005.
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wybraliœmy parametr „liczba zatrudnionych” jako
decyduj¹cy w wyborze tego zakresu. Na wykresie
5 jest wyraŸnie widoczne, ¿e historiê zatrudnienia
w województwie podkarpackim mo¿na podzieliæ
na 2 okresy: przed rokiem 2003 i od roku 2003.
W pierwszym okresie czasu (do 2003 roku)
wyraŸnie widoczna jest tendencja spadku zatrudnienia, natomiast w drugim zakresie obserwujemy
s³aby, lecz widoczny wzrost zatrudnienia. Dlatego te¿ uwzglêdnianie danych z pierwszego zakresu jest bezsensowne, gdy¿ nie uwzglêdniaj¹ one
obecnej tendencji na rynku pracy.

4. Wyniki badañ okresowych
W rezultacie badañ ustalono, ¿e wprowadzony
wielokryterialny hierarchiczny wskaŸnik wyprzedzaj¹cy zatrudnienie w województwie WWZ pozwala najskuteczniej prognozowaæ zmiany aktualnego zatrudnienia w województwie z wyprzedzeniem o 2 kwarta³y.
Wyniki prognozowania wskaŸników koniunktury zatrudnienia w III i IV kwarta³ach 2005 roku
i w I i II kwarta³ach 2006 roku, a tak¿e ich wartoœci rzeczywiste zosta³y zestawione w tabeli 1.

Tabela 1. Prognozowane i rzeczywiste wartoœci wskaŸników koniunktury zatrudnienia
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W ten sposób dla oceny jakoœci naszych prognoz mamy 16 wartoœci wskaŸników dla czterech
rozpatrywanych dotychczas kwarta³ów w trzech
sektorach i dla ca³ego województwa podkarpackiego. Jak widaæ w tabeli 1 (pi¹ta kolumna – „Spe³nienie prognozy”) z 16 prognoz 14 (czyli 88%)
okaza³o siê trafne. Dwie b³êdne prognozy (12%)
dotyczy³y sektora Przemys³u, co oznacza, ¿e dla
tego sektora potrzebne jest w przysz³oœci uwzglêdnienie dodatkowych czynników.

5. Podsumowanie
W rezultacie badañ ustalono, ¿e wprowadzone
wielokryterialne hierarchiczne wskaŸniki wyprzedzaj¹ce zatrudnienie w województwie i w poszczególnych sektorach pozwalaj¹ skutecznie prognozowaæ zmiany aktualnego zatrudnienia z wyprzedzeniem o 2 kwarta³y. Trafnoœæ prognozowania wynosz¹ca oko³o 88% wskazuje na wysok¹
efektywnoœæ opracowanej metodologii opartej na
wielokryterialnym hierarchicznym podejœciu do
kreowania wskaŸników wyprzedzaj¹cych na podstawie danych GUS oraz BOP. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e wyst¹pi³y dwie b³êdne prognozy (12%) dotycz¹ce sektora Przemys³u, dla zwiêkszenia
skutecznoœci prognozowania mo¿emy zaproponowaæ uwzglêdnienie w przysz³oœci bardziej skomplikowanej struktury inwestycji w tym sektorze.
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