Celem tego projektu jest stworzenia podręcznej bazy statystyk ekonomicznych, szczególnie
szeregów czasowych, których brak w publikacjach GUSu i innych instytucji zajmujących się
statystyką. Wady obecnego systemu informacji statystycznej zauważone zostały na
Internecie w wielu ocenach krytycznych (przykłady poniżej).
Z kolei media szeroko informują a stanie gospodarki polskiej, ale w sposób przypominający
ględzenie Gomułki: „w bieżącym kwartale, w porównaniu z tym samym kwartałem roku
ubiegłego, pogłowie trzody chlewnej wzrosło o 1.3%......”, itp. Brak jest spojrzenia
dynamicznego, pozwalającego na dostrzeżenie trendów i zmian w dłuższych przedziałach
czasowych. Także i NBP używa dziwnej formy przedstawiania swoich statystyk. Jeśli po
długich poszukiwaniach znajdzie się, np. stan zadłużenia zagranicznego rządu polskiego,
NBP oferuje jedynie taki wykres:

Tylko fachowiec zrozumie, co to są zmiany surowe, lub tranzakcyjne....
Dziwnym trafem, pełniejsze statystyki długu rzadowego NBP zamieszcza w pliku pt. „Podaż
pieniądza” (ale bez wykresu), zamiast w pliku „Zadłużenie zagraniczne”.

Czy nie jaśniej wygląda ten wykres na moim portalu, gdzie zgromadziłem większość
dostępnych statystyk NBP? Po jednym kliknięciu otrzymuje się czytelny wykres i tabelę
danych.

Jednym kliknięciem można zmienić ten wykres na wzrost procentowy:

Jeszcze gorzej przedstawia się statystka GUS-u. Nie można tam znaleźć pełych
dynamicznych danych. Z zakresu Handlu Zagranicznego GUS oferuje dwa pliki Excel: jeden dla
eksportu, drugi dla importu. Saldo użytkownik sam musi wyliczyć, ale niesposób tego uczynić w
niepasujących do siebie plikach Excel.
Podane są dane dla jednego tylko roku, niektóre 4-cyfrowe kody towarów są podane grupowo, a
z krajów partnerskich – tylko kilka najważniejszych:

Mój program o wiele pełniej traktuje ten temat.
Po nastawieniu poziomu kodowego (sekcje, kody 2-literowe i kody 4-literowe), klikamy w
dowolną pozycję jednej z czerwonych tablic. Kliknięcie w pozycję towarową górnej tabeli, otworzy
spreadsheet przedstawiający handel z prawie dwustu krajami. Przy kliknięciu w dolną tabelę
(krajów), spreadsheet wypełni się danymi ukazującymi handel towarami zawartymi w górnej liście.
Aby zmienić wykres, wystarczy kliknąć w dowolną pozycję w tabeli (pierwszą kolumnę lub
pierwszy rząd).
Potem jednym kliknięciem można automatycznie zmieniać język, walutę, export/import/saldo.
Prawy klik w wykres oferuje opcję skopiowania lub save. Lewy klik zmienia formaty BAR / LINE,
lub BAR / PIE. Przez kliknięcie „Save the Spreadsheet” ściągamy spreadsheet na własny dysk.

Kliknięcię w datę przynosi wykres ukazujący najważniejsze pozycje ze spreadsheet:

Kliknięcie w opcję „hierarchiczny wykres” ukazuje dynamicznie skład dziesięciu najważniejszych
pozycji, zgrupowanych według hierarchii ostatniego roku:

....lub np. strukturę polskiego ekportu do Unii Europejskiej:

Dla każdego towaru lub grupy towarów, dla każdego kraju , bloku lub kontynentu można w jednej
sekundzie generować takie wykresy, pozostając ciągle na tej samej stronie internetowej:

*************************************************************************************
Bardzo przydatnym instrumentem analizy handlu zagranicznego jest Opcja ‘Penetracja polskiego handlu
zagranicznego’, ukazująca procentowo zależność handlu krajów świata od polskiego exportu i importu.
Np., dla towaru 8715.Wózki dziecięce i ich części, w ciągu kilku sekund otrzymujemy odpowiedz, że nasz export
zaspakaja w 84.22% potrzeby importowe Białorusi; 50.03% Rosji; Niemiec – w 21.02%, ect.

Z kolei, popatrzmy na taki produkt, jak 1006.Ryż - tym razem przestawmy guzik na Import:
Widzimy, że nasz import tego towaru pochłania 31.75% exportu Litwy, 8.64% exportu Grecji, itd.

Proporcje te możemy sprawdzić na każdy rok, klikając w datę spreadsheet, i przestawiając guziki export / import.
Przez kliknięcie w pierwsza kolumnę spreadsheet, natychmiast otrzymujemy wykres, jak ten, który informuje że w
2015 roku nasz import pochłonął 0.36% swiatowego exportu ryżu. Taki wykres otrzymujemy też dla każdego kraju.

Informacje takie są bardzo istotne, bo pozwalają zorientować się, jak jest chłonność rynku partnera i jaki jest nasz
udział w jego handlu.
Możemy także jednej sekundzie zmieniać języki Polski / Angielski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oto kometarze, obrazujące stan powszechnego dostępu do statystyk w Polsce:
Forum Obywatelskiego Rozwoju - GUS ogranicza dostęp do statystyki publicznej ( Autor: Marek Tatała
Komunikat nr 17 z 11 lipca 2012 r.)
Statystyka publiczna w Polsce prowadzona jest przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). GUS należy do
sektora finansów publicznych, a badania przeprowadzane przez ten urząd realizowane są za pieniądze
podatników. Dlatego wątpliwości wzbudzają: ilość nieudostępnianych danych, sprzedaż danych przez
instytucję publiczną oraz nieprzejrzysty sposób prezentacji danych w Internecie.

....Forma, w jakiej udostępniane są dane statystyczne, jest w wielu przypadkach nieprzyjazna dla
użytkowników, co utrudnia znalezienie i przetwarzanie danych posiadanych przez GUS. ....
W dobie coraz powszechniejszej cyfryzacji należy negatywnie ocenić niską przejrzystość strony GUS i
nieprzyjazne użytkownikom tej strony formaty, w których udostępniane są dane. Na stronie GUS dominują
dokumenty w formacie .pdf (z ang. portable documents format – popularny format prezentacji danych
tekstowo-graficznych), co utrudnia analizę i obróbkę danych statystycznych. Często brakuje dostępu do
arkuszy kalkulacyjnych z danymi liczbowymi (np. pliki Excela lub podobne), które znacząco ułatwiają
przetwarzanie danych. Dodatkowo, rozbicie danych na liczne kategorie tematyczne i biuletyny, zamiast
systematyczne budowanie jednej spójnej bazy danych z możliwością ich pobierania w formie arkuszy
kalkulacyjnych, jest kolejną barierą dostępu do statystyki publicznej.
GUS powinien zwiększyć zakres udostępnianych danych oraz poprawić jakość ich prezentacji na stronie
internetowej. Nie powinno dochodzić do paradoksalnych sytuacji, w których pewne dane na temat naszego
kraju można łatwiej i szybciej znaleźć np. na stronach Eurostat’u (urząd statystyczny UE). Statystyka
publiczna musi być naprawdę publiczna i powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/uzytkownicy-wola-eurostat-danestatystyczne-gus-sa-podawane-w-niezrozumialy-i-trudny-w-uzyciu-sposob,68394.html
Użytkownicy wolą Eurostat. Dane statystyczne GUS są podawane w niezrozumiały i trudny w użyciu
sposób PAP
09-03-2015
GUS kosztuje krocie, ale dane statystyczne, które zbiera, mogłyby też przynieść miliardy gospodarce.
Jednak Urząd udostępnia je w nieprzyjazny sposób, uważa Maciej Bukowski z WISE. GUS nie zgadza się
z zarzutami i przekonuje, że nowocześnie dzieli się danymi. "Doszło do tego, że polscy użytkownicy,
chcący skorzystać z polskich danych statystycznych, pobierają je z baz Eurostatu
(statystyki UE), do których nasz GUS przesyła dane w surowej formie, nieopracowane" wytykał dr Maciej Bukowski z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych. Jak mówił, bazy
Eurostatu zawierają hurtowe ilości danych i są bardzo przyjazne dla użytkownika. Użytkownicy
"Tak samo
mogą ściągnąć sobie zarówno część danych, jak i całą bazę.
robią to inne urzędy statystyczne, np. w USA. Dzięki temu różne firmy, które mają pomysły jak
przetworzyć całą lub część tej bazy, mogą to robić. W Polsce nie" - podkreślił.
Zalążek mojego portalu statystycznego (już zawierającego tysiące szeregów czasowych),
obejrzeć można klikając w dany temat na stronie otwarcia.
Krzysztof E. Wojciechowicz.

