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Statisztikai idő—soroknak ábrázolása és összehasonlítása. _

Représentation et comparaison des series statistigues de temps.

Résume'. Pour représenter et comparer

les séries de temps, on emploie ordinairement

la méthode des unités—standardes,

basée sur les écarts guadratigues des séries.

On sait gue ce procédé a deux formes. La

x — médiane ,

G 7

x—moyenne arithme'tigue pondére'e _

c !

x signifie la valeur originelle des phénoménes,

cs l'écart guadratigue de la série, Z les valeurs

réduites. La premiere formule de réduction

a ce défaut gulelle est basée sur la médiane,

guoigue la position de celle—ci dépende du

hasard, car elle n*est pas influencée par toute

la forme de la série statistigue. La deuxieme

formule de reduction est en tout cas plus juste,

mais elle ne peut non plus conduire a des

résultats bien utilisables.

Si —— apres avoir éliminé Felfet de la

diférente élasticité des phénoménes — on veut

examiner dans guelle mesure ils ont éprouvé

les oscillations possibles ou espérables, il faut

tenir compte de ce fait, gue dans le cas Otl, dans

les limites de la série de temps, par guelgue

hasard, un degré d'intensité du phénomene

slest trop souvent répété pour une répar-

tition symétrigue de fréguence,

llutilisation de la moyenne arithmétigue pon-

dérée déformera le résultat de la réduction.

Aussi, serait-il plus juste de baser la reduction

sur le rapport des unités-standardes a la

moyenne simple des deux valeurs de limite

de chague groupe de phénomenes, donc, non

pas a la moyenne impondérée des données du

phénoméne. Dans ce cas, la formule de reduction

serait la suivante:

maximum de la valeur du phénoméne—l—minae cette valeur

premiere a pour formule Z :

la deuxieme,Z: 

%—

zzza 26 .

Mais cette formule a également un grave

défaut, gui se fait fort sentir aussi guant

 

 

aux formules précitées, et ce défaut provient du

fait gue les formules sont basées sur llécart

guadratigue.

Uomme mesure de la dispersion des données

des séries statistigues, l'écart guadratigue n'a

une valeur indubitable gue si la répartition

de fréguence des données de celles-la correspond

a l'éguation de Gauss. Si la répartition de

fréguence des données de diverses séries differe,

par la maniere et la mesure, d'unc telle

répartition standarde de fréguence. les écarts

guadratigues n'expriment pas judicieusement

les diférentes mesures de leur dispersion.

It en résulte gue dans le cas ou la reduction

des séries se fait au moyen de formules basées

sur l,écart guadratigue, la comparabilité des

résultats est tres douteuse.

Donc, au lieu des procédés mentionnés,

il est proposé d*établir,par expé—

rience, le maximum de Foscillation

de chague phénomene. La distance

entiere des oscillations montre

clairement l*élasticité des phéno-

ménes.

Le complet intervalle d*oscilla—

tion doit étre considéré comme

égal a 100; chague donnée des

phénomenes doit étre exprimée

én % de Pinter-valle des limites

des oscillation; on fait voir ainsi

dans guelle mesure les phénoménes

étaient, a chague moment, soumis

;; leur oscillation possible ou es-

pérable. A la fixation des limites maxima

d'oscillations, il est juste de faire abstraction

des écarts exceptionnellement grands et de les

indiguer, au cours de la réduction, comme

des variations au-dessus de 1000/0.

Outre gu*il est simple, ce procédé a encore

un important avantage sur la méthode des

unités-standardes. Les données de chiű're des
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gépies statistigues réduites au moyen de cette

derniere sont d'un caractere tellement abstrait

gue, guoigue propres a étre comparées, elles

n'ont aucune signification en elles-mémes.

Les lecteurs de statistigues ont besoin de

données plus expressives. Notre méthode satis-

fait aussi ce besoin, car on ne saurait guere

trouver d'expression plus simple gue celle ou

la moinolre valeur de ckague phe'nomene est

égale a 0, et la plus grande a 100.

Az idő-sorok statisztikai ábrázolására, jel—

lemzésére és összehasonlitására rendszerint

alkalmazott módszerek némi tökéletesbítésre

szorulnak. Ezek a statisztikai sorok, pl. a

konjunktúraváltozásokra vonatkozó adatok,

a vizsgált jelenség változásait és azoknak

viszonylagos jelentőségét hozzák kifejezésre.

A gazdasági élet változásaira vonatkozó sta-

tisztikai adatok, külkereskedelmi statisztikák,

teherárúforgalmi kimutatások, a széntermelésre

vonatkozó adatok, stb., mind többé-kevésbbé

ugyanazon általános jelenség, a konjunktúra

funkcióit ábrázolják. De tekintetbe veendő,

hogy ezen jelenségek, amelyeknek intenzitása

a konjunktúra hatása alatt változik, ill., he—

lyesebben, amelyeknek változása jelenti a

konjunktúrát, a rugalmasság igen különböző

mérvével bírnak. Ez a tény a lehető leg-

nagyobb jelentőséggel bir, ha a konjunktúra

menetét figyelemmel követni kívánjuk. A

tapasztalt gazdaságstatisztikus meg tudja

itélni, mit jelent és mely következtetésekre

jogosit, ha valamely statisztikai sor időbeli

változása mondjuk 50/0-os, s egy másik 500/0-os

vagy még nagyobb kilengéseket tüntet fel.

Egy példa: az alkalmazott ipari munkások

száma az ipari munkanélküliek számának ——

nem mathematikai, hanem gazdasági értelem—

ben vett —— reciprokja. A statisztikai érzék-

kel és képzettséggel rendelkező kutató ezen

rendkívül egyszerű esetben könnyen meglátja,

mit jelent, ha az alkalmazott munkások száma

csökken lOo/o-kal, ugyanakkor, midőn a

munkanélküliek száma lOOO/O-kal gyarapodik,

bár még az ő ítéletének biztonsága is befolyá-

solódni fog, ha ezen két adatnak csak egyike

áll rendelkezésére. A fő nehézség azonban

abban rejlik, hogy azon konvencionális és

formalisztikus mathematikai módszert melyet

vizsgálata további során alkalmazni óhajt,

nem teszi lehetségessé számára, hogy a

különböző jelenségeknek eltérő elaszticitására

megfelelő tekintettel legyen. S amellett a

vizsgált jelensegek közötti összefüggés sem

mindig oly egyszerű, mint az előbb említett.

Statisztikai képzettség s alapos tárgyismeret

 

sem lesz mindig elégséges annak a megálla-

pítására, mennyire tér el egymástól a külön-

böző vizsgált jelenségeknek a rugalmassága,

habár összehasonlításuk ennek felismerése

nélkül aligha járhat kielégítő eredménnyel.

Ennek következtében nyilvánvaló, hogy hasz—

nos oly módszer elgondolása, mely az előbb

említett változásoknak közös nevezőre hozását

kényelmesen lehetővé teszi. Egy ily módszer

a párhuzamok és korrelációk megállapítását

az eddiginél nyilvánvalóan jóval könnyebbé

teszi.

A grafikai ábrázolás ismerte fel elsőnek

ezen nehézséget, s némely esetben, bár primitív

eszközökkel és tökéletlenül, de leküzdötte őket.

Eljárása az, hogy az ábrázolandó görbe

ordináta és abscissza tengelyének távolság—

beosztását akként végzi el, hogy a változások

szemléltető kidomborodása megfeleljen azon

jelentőségnek, melyet az ábrázoló neki

apriorisztikusan tulajdonit.

A gazdaságstatisztikában még mindig azt

a módszert alkalmazzák leggyakrabban, ame-

lyet Tugan-Baranowski alkalmazott alighanem

elsőnek a konjunktúra—ciklus vizsgálatára. 1)

Ez a módszer abból áll, hogy a változások in—

tenzitása genetikus viszonyszámokként 2) ábrá-

zoltatik, tehát a jelenség normális teljes intenzi—

tását kifejező szám százalékaként. Ilymódon

azonban a különböző jelenségek kilengéseinek

határai igen különbözőek s ennélfogva pontos

összehasonlításuk lehetetlen. A jelenségeknek

a változások iránti különböző érzékenysége

nincs figyelembe véve. Javaslatom odairányul, ,

hogy ezen rendszer oly módszerrel helyette-

síttessék, mely elsősorban minden egyes jelen—

ség maximális kilengését tapasztalatilag meg-

állapitja. A kilengések egész távolsága világosan

kifejezésre juttatja az egyes jelenségeknek

rugalmasságát. A teljes kilengesi ko'e ZOO-zal

veendő egyenlőnek s az egyes jelenségeknek

minden egyes adata a kilengési határok közötti

ko'z százalékában fejeeendő ki, ezáltal azt érzé—

keltetve, hogy az egyes jelenségek a lehetséges

vagy várható kilengésu'knek minden egyes idő—

pontban, mely mértékben voltak alávetve.

1) ,,Studien zur Theorie und Geschichte der

Handelskrisen in England", Jena, 1901,

?) A genetikus viszonyszámok valamely elö-

forduló eseménynek valamely jelenséghez viszonyí-

tott gyakoriságát fejezik ki. Az analitikai (szerkezeti)

viszonyszámokkal állnak szemben, miután az utóbbiak

valamely jelenségnek egyik tulajdonsága alapján való

felosztását érzékeltetik. Az analitikai viszonyszámok

összege, következésképen, az egység.

57*
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. Ezen eljárás szerint valamely ország

munkanélkülieire vonatkozó adatsor redukciója

a következőként volna végrehajtandó:

A munkanélküliek

Száma

Januárban 97'052

Februárban . 81.629

Márciusban 75.916

Áprilisban 72.938

Májusban . 67.680

Júniusban . 68.164

Júliusban . 64.325

Augusztusban 69.729

Szeptemberben . _ 79.626

Októberben . 84.352

Novemberben 97 765

Decemberben 105463

Havi átlag 80.386'6

Ebben az esetben 64 325 és 105.463 a

két kilengési határ, a közöttük levő különb-

ség 41.138. A munkanélküliek júliusi száma,

64.g',325 a redukció után 0ával egyenlő, a

decemberi szám, 105.463 pedig 100-zal. Ha

a többi adatot is redukáljuk. mindegyik

viszonylagos helyzetét a maximális különbözet

százalékában állapítván meg, úgy a követ—

kező redukált s összehasonlításokra alkalmas

sort nyerjük:

Január . 7956

Február 4206

Március 28'18

Aprilis . 20-94

Május 8'16

Június . 9'33

Július . O'OO

Augusztus 1314

Szeptember . 3719

Október 4868

November 8129

December 100'00

Ez a nyersen vázolt módszer a gyakor—

lati alkalmazása során kétségtelenül kifino-

mítható, amire annál is inkább rászorul,

miután némely nehézséget fennhagy. A vázolt

főnehézséget azonban mindenesetre leküzdi,

amennyiben tekintettel van a különböző jelen—

ségeknek eltérő rugalmasságára és ilyenmód

lehetségessé teszi a különböző jelenségek

közötti összefüggések és párhuzamok nagyság-

beli felderítését.

Nehézségbe ütközhet annak a megálla-

pítása, hogy mely kilengési határok tekint—

hetők normálisaknak. Némely esetben jogosult

lehet egyes kivételesen nagy eltéréseket

figyelmen kívül hagyni és azokat a redukció

során 1000/070n felüli variációkként megjelölni.

Ez ugyan nem teljesen logikus eljárás, mégis

a legmegfelelőbbnek fog bizonyulni. A kilen-

gési határok eltolódása is nehézségeket von

maga után, ezen nehézség azonban az ú. n.

standard egységek módszere alkalmazásakor

(melyet alább vázolunk) is fennáll. A kilen—

gési határok megváltozását a vizsgált jelen—

ség alapul szolgáló intenzilásának megválto—

zása okozhatja. Ebben az esetben az nem a

jelenség megváltozott rugalmasságának a

következménye. Az ilyenfajta változás behatása

kiküszöbölhető, ha a statisztikai sorból ki-

küszöböljük az általános iránymozgalom

(seeular trend) hatását. Ugyanezt az eredményt

természetesen akkor is elérjük, ha abszolut

számok helyett oly genetikus viszonyszámok-

kal dolgozunk, amelyek megállapításánál az

alapul szolgáló jelenség mindig lOO-zal van -

egyenlővé téve.

Azonban az is lehetséges, hogy a jelen-

ségsor meghosszabbítása még az utóbbi eset—

ben is a kilengési határok kiterjesztésével

jár. Ilyenkor tehát a jelenség rugalmassága

nőtt meg. Ha ez a megnövekedés nem túl—

nagy mértékű, leghelyesebb lesz ismét a

redukált sorba O-nál kisebb, ill. ICO-nál

nagyobb számadatokat beállitani. Ez az eljárás

ismétlogikátlannak tűnik fel ugyan, mindamel—

lett lehetségessé teszi a régebbi redukciónak

további alkalmazását. Ha azonban a statisz-

tikai sorok időbeli kiegészítése (meghosszab-

bítása) a kilengési határokat igen nagy mér-

tékben tolná ki, úgy a sor újabb redukciója

elkerülhetetlen s az valamennyi most már

rendelkezésre álló adatra alapítandó. Egyéb-

ként a standardegyse'gek módszerének alkal—

mazásakor ugyancsak szükség van erre.

Néha az is indokolt lehet, hogy ne a

kilengési határok közötti teljes köz vétessék

100nak, hanem hogy a normálistól való

pozitív és negatív eltérések maximuma tétes—

sék kiilön-külön lOO-zal egyenlővé s a redukció

ezen az alapon hajtassék végre. Ilyenkor

többnyire a jelenségre vonatkozó adatok mér—

legelt számtani középarányosa volna normális

intenzitásának tekintendő, de néha ajanlatos

lehet a modust alapul venni és a statisztikai

sorok redukcióját ezen az alapon végrehajtani.

Nyilvánvaló, hogy a jelenség különböző adatai—

nak mérlegelt átlaga eltér a kilengési határai-

nak középpontjától, miután az utóbbi az

egyszerü átlagához fog közelebb állani, habár

nem is azonos azzal.

Nem lesz mindig könnyű a vázolt ne—

hézségeket áthidalni és leküzdeni. Statisz—

tikai érzék szükséges hozzá, tehát az a tulaj-
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donság, amelyre a régebbi tekintélyek annyi—

szor hivatkoztak s amelyet az újabbak oly

szívesen vesznek semmibe. Azok, akik nem

tartják jogosultnak a statisztikai érzékre való

hivatkozást, a vázolt módszert nem fogják

helyeselni, mégis úgy hiszem, hogy statisztikai

érzék nélkülözhetetlen a statisztikai munkához,

miután a statisztikai módszerek teljes mecha-

nizálása sohasem lesz végrehajtható. Követ-

kezésképen nem indokolt a fent vázolt

módszert csupán azért elvetni, mert alkalma—

zásánál a statisztikai érzéknek nagy jelentö—

sége van.

A mathematikai statisztika más módszere-

ket alkalmaz, hogy hasonló esetekben össze-

hasonlítható eredményeket nyerjen. Ez eljárási

módok közül Otisnak ü. n. eguivalence vagy

successive percentile módszere 1) nem terjedt

el. Szokásosan az ú. n. standardegységek

(standardmértékek) módszerének alkalmazása

javasoltatik. Ez a módszer is arra törekszik,

hogy a különböző statisztikai sorok rugalmas-

sági különbségeit kiküszöbölje, azzal a célzattal,

hogy összehasonlításuk lehetővé váljék. De

nyomós okok sorakoztathatók fel annak

bizonyságául, hogy ezen módszer is csupán

óvatossággal alkalmazható. Mint ismeretes,

ez a módszer két különböző, de rokon for—

mában nyer alkalmazást. Az eredeti, Galton—

tól származó formája a medianra, az újabb

eljárás azonban a mérlegelt számtani közép—

arányosra alapítja a redukcióit. Az első mód

formulája tehát Z:%%, míg az utóbbié

Z:x———mérlegelt számtani középarányos

(7

is mindkét esetben x ajelenségek egyes ere-

deti értékét, 5 a sor normál eltérését, Z pedig

a redukált értéket jelenti. Az elsö redukciós

 , amikor

formula hibája, hogy a medianra van alapozva, '

holott annak a helyzete a véletlentől függ,

amennyiben nincs a statisztikai sor egész

alakja által befolyásolva. A második reduk—

ciós formula mindenesetre a helyesebb. De

még az utóbbi sem fog igen hasznavehető

eredményekhez juttatni. Ha érdeklődésünk

arra irányul. hogy — különböző fokú rugal-

masságuk behatasának kiküszöbölése után

__ a különböző jelenségek mely mértékben

tették meg a lehetséges vagy várható ki-

lengéseket, tekintetbe kell vennünk, hogy

a mérlegelt számtani középarányos használata

eltorzítja a redukció eredményét, ha a jelen-

1) L. e módszer bírálatát illetően Truman L.

Kelley, Statistical Method, Nerv—York, Macmillan, 1924,

118—122. l.

 

ség valamely intenzitási foka az idősoron

belül valamely véletlen folytán igen gyakran

fordult elő, gyakrabban, mint az egy szi-

metrikus gyakorisági megoszlással összeegyez-

tethető volna. Erre való tekintettel helyesebb

volna a redukciót a standardegységeknek

minden egyes jelenségcsoport két határérté-

kének egyszerű átlagához, tehát nem is a

jelenség adatainak mérlegeletlen átlagához

való viszonyitására alapítani. A redukciós

formula ebben az esetben a következő volna:

x __ a jelenség legnagyobb —l— legkisebb értéke

2

a

 

z: 

Ez a formula közelíti meg leginkább azt a

formulát, amelyet fentebb javaslatba hoz-

tunk, azonban egyelőre ezen utóbbi _sem

nyert még soha alkalmazást. Ez utolsó for—

mulának is van egy fogyatékossága s azért

jogosult kritikával illethető. Ezen fogyatékos—

sága a normál eltérésre való alapozásának a

következménye s így azt megosztja a szokásos

két formulával.

A normál eltérés értéke, mint a statisz—

tikai sorok adatainak szóródási mértéke

csupán akkor kétségtelen, ha a sorok adatai-

nak gyakorisági megoszlása megfelel a Gauss-

féle egyenletnek. Ha a különböző sorok

adatainak gyakorisági megoszlása különböző

módon és mértékben tér el az ilyen standard

gyakorisági megoszlástól, úgy a normál

eltéréseik a szóródásuknak különböző mér-

tékben megbízható kifejezései. Ebből az

következik, hogy, ha a sorok redukciója oly

formulák segítségéVel hajtatik végre, amelyek

a normál eltérésre vannak alapítva, az ered-

mények összehasonlithatóságához alapos kétség

fér. Eza körülmény a megszokottnál nagyobb

figyelmet érdemel, miután a statisztikai idő—

soroknak, különösen, ha gazdasági jelensé-

gekre vonatkoznak, a gyakorisági megoszlása

csak kivételesen standard jellegű.

Ez az oka annak, hogy a fentebb vázolt

eredeti módszernek a standard egységek

módszere feletti értéket szeretnék tulajdoní—

tani. Nemcsak hogy megbízhatóbb mathe-

matikai szempontból a standard egységek

módszerénél, de egyúttal egyszerűbb is annál.

A normál eltéréseken alapuló redukció ugyanis

még mathematikai tökéletessége esetén sem

számíthatna általános elterjedésre. Az ily—

módon redukált sorok számadatai ugyanis

annyira elvont jellegűek, hogy bizonyos tar-

tózkodás természetszerű alkalmazásuknál. Ha

a standard egységek alapján redukált sorok

megbízhatóan is volnának egymással össze-
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hasonlíthatók, mégsem tudná senki megitélni,

hogy ezen redukált sorok egyes számadatai-

nak önmagukban mi a jelentősége. A sta-

tisztikai fogyasztó közönség kifejezéstelje-

sebb számadatokra szorul. A fentebb vázolt

módszer ezen utóbbi szükségletet is kielé—

gíti, miután egyszerűbb kifejezés alig ta—

lálható annál, mely azt mondja, hogy min-

den egyes jelenség legkisebb értéke egyenlö

O—ával, legnagyobb értéke pedig egyenlö

IDO-zal.

Varga István dr.

Kinevezés, A kereskedelemügyi miniszter

Vágó József szerkesztőt. a Magyar Közgazda—

sági Társaság igazgatóját az Országos Gaz—

daságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizott—

ság tagjává kinevezte.

A Magyarországgal szomszédos államok gazdasági adatai.

Données économt'gues oles pays limitrophes de la Hongrie.

Résume'. Aaa: six premie'rs mois de 1927,

la situation économigue Wa pas change essen-

tiellement dans les pays voisins de la Hongrie,

Le chómage a dimt'nué surtout en T chéco—

Slovagut'e. En général, les devises natio-

nales étaient stables, ewcepté le leu gut baz's-

sait jusgu'a avrt'l dernier. Dans tous les guatre

pays (Autriche, Roumam'e, Royaume des Se'rbes,

Croates et Slovénes, Tehéco-Slovagm'e), l'e/fec-

tt'f des dépőts d'épargne allatt en augmentant.

Dans le commerce extém'eur, il "*y a pas eu

dlécart nolable.

Ausztria. Az 1927. év első felében a

munkanélküliség a mult év megfelelő hónap-

jainak szintjét alig haladta meg. A munka-

nélküliek számának az év első hónapjaiban

mutatkozó emelkedése a rendes téli emelke-

dés. A széntermelés az átlagnívón mozgott,

a tavaszi hónapokban a barnaszéntermelés

valamivel nagyobb volt, mint a tavaly. A

schilling ingadozása jelentéktelen. A takarék— —

betétek állománya hónapról hónapra növek—

szik. A kamatláb januárban még 6'50/0 volt,

azután Bo/o-bsn állapodott meg. Anagykeres-

kedelmi index fokozatosan — bár enyhén —-

növekedő drágulást mutat. A mult év javuló

áraival szemben ez év januárjában az árak

már a tavalyelőtti átlagot is meghaladták. A

félévi külkereskedelem mérlegében nagyobb

eltolódás nem mutatkozik.

C'seh- Szlovákia. A munkanélküliség a mult

évhez képest meglehetősen enyhül. A szén— ,

kitermelés kielégítően alakul. A pénzügyi ada—

tok konszolidációt jeleznek, a kamatláb már—

cius óta 1/2%-al alacsonyabb (50/0). A nagy-

kereskedelmi index magasabb a mult óvi

átlagnál s növekedésében már kezdi elérni

az 1925. évi színvonalat. A külforgalom az

év tavaszán kissé élénkülui kezdett.

Románia. A leu áprilisig romlott, azután

javulni kezdett. A betétállomány nő. A kül-

kereskedelem atavaszi hónapokban valamivel

élénkült. A kamatláb 60/0—011 állandósult. A

rendelkezésre álló adatok a gazdasági élet—

ben különösebb változást nem mutatnak.

SZJ-Liga. királyság. A dínár árfolyama

stabil. A postatakarék betétállománya foko—

zatosan s elég jelentékenyen nő. A kamat-

láb az egész évben 60/0 volt. A külforgalom—

ban csökkenés észlelhető. Március kivételével

a többi hónapokban a kereskedelmi mérleg

passzív volt az előző évek aktív mérlegével

szemben.

   


