Wydawnictwa GUS — czerwiec 2016 r.
Z czerwcowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikacje
cykliczne „Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r.”, „Prognoza gospodarstw
domowych na lata 2016—2050”, „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości
w latach 2010—2014”, „Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych” oraz opracowanie okolicznościowe „Portal
Geostatystyczny — Monografia”.
„Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r.” to wydawnictwo przedstawiające kompleksową analizę
przemian, jakie zaszły na obszarach wiejskich w kraju oraz regionach w latach 2006 i 2014. Opracowanie
jest owocem pracy GUS i Urzędu Statystycznego
w Olsztynie.
Publikacja zawiera obszerny komentarz analityczny,
poprzedzony uwagami metodologicznymi, w których
omówiono źródła i zakres wykorzystywanych danych,
wyjaśniono ważniejsze definicje oraz opisano typologię regionów według Eurostatu i OECD.
Komentarz analityczny zawiera charakterystykę
rozwoju obszarów wiejskich, m.in. w zakresie: potencjału demograficznego, sytuacji ekonomicznej ludności, produkcji rolniczej, działalności pozarolniczej, infrastruktury społecznej, warunków mieszkaniowych i infrastruktury technicznej, środowiska naturalnego oraz
finansowania. Materiał statystyczny został wzbogacony mapami oraz wykresami.
Uzupełnieniem publikacji są tablice przeglądowe, w których przedstawiono ważniejsze dane o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w latach 2002—2004,
a także dla województw w podziale na wieś i miasto w latach 2006 i 2014. Dane
publikowane są według województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3).
Integralną częścią opracowania jest płyta CD zawierająca tablice z danymi.
Informacje tabelaryczne dotyczą obszarów wiejskich wyodrębnionych według
TERYT. Dodatkowo w aneksach zamieszczono tablice zawierające dane dla
obszarów wiejskich, wyodrębnionych na podstawie typologii regionalnych Eurostatu i OECD, a także dane dla obszarów wiejskich i miast o liczbie ludności
do 5 tys. osób.
Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest również na
stronie internetowej Urzędu.
„Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016—2050” to opracowanie
o charakterze analityczno-tabelarycznym poświęcone prognozie demograficznej
dla Polski i województw, w podziale na obszary miejskie i wiejskie.
Prognoza powstała na podstawie danych dotyczących gospodarstw domowych z narodowych spisów ludności i mieszkań z lat 2002 oraz 2011. Założenia
dotyczące liczby i struktury ludności w latach 2016—2050 pochodzą z Prognozy
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Ludności Polski na lata 2014—2050. Jej wyniki są efektem przewidywań co do
przyszłego kształtowania się procesów demograficznych, społecznych i ekonomicznych w Polsce. W obliczu istotnych zmian jakie zaszły w polityce rodzinnej
od momentu opracowania ostatniej prognozy, w publikacji przedstawiono również prognozę demograficzną będącą symulacją rezultatów działania programu
Rodzina 500+.
Opracowanie ukazało się wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie Urzędu, gdzie w aneksie tabelarycznym w formacie MS Excel zamieszczono szczegółowe wyniki prognozy.
„Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach
2010—2014” to druga edycja wydawnictwa o charakterze analityczno-tabelarycznym zawierającego
mierniki przedsiębiorczości, opracowane dla zbiorowości podmiotów niefinansowych zatrudniających
powyżej 9 osób i prowadzących księgi rachunkowe.
W publikacji skoncentrowano się na wskaźnikach,
które mogą stanowić podstawę do opisu przedsiębiorczości jako zdolności do uzyskania ponadprzeciętnej
efektywności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem podjętych prac badawczych była ocena kierunków oraz dynamiki zmian
w przedsiębiorstwach polskich i wyodrębnienie różnych typów podmiotów. Wyróżniono pięć typów
przedsiębiorstw, dla których przedstawiono dane finansowe, a także informacje
o pracujących i wynagrodzeniach, agregowane według rodzaju prowadzonej działalności oraz siedziby przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem publikacji są wyjaśnienia
metodologiczne.
Opracowanie wydano w polskiej wersji językowej (przedmowa i spis treści
w języku angielskim), dostępne jest również na płycie CD oraz na stronie internetowej GUS. Wydanie uzupełniono zestawem tablic w formacie MS Excel.
„Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych” (wydawany co
dwa lata) zawiera ogólne informacje o prowadzonych
badaniach obszarów przygranicznych wraz z przeglądem opracowań i raportów poświęconych tej tematyce.
W opracowaniu Czytelnicy znajdą podstawowe informacje metodologiczne, uwzględniające m.in. cel,
zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz sposób wykorzystania wyników. Informator zawiera także krótką
charakterystykę wybranych analiz i opracowań zbiorczych, folderów, opracowań statystycznych i sygnalnych.
Informator ukazał się w wersji polsko-angielsko-rosyjskiej, dostępny jest również na stronie Urzędu.
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„Portal Geostatystyczny — Monografia” to
opracowanie opisujące doświadczenia GUS zdobyte w ramach projektu Portal Geostatystyczny —
Faza II, który stanowił kontynuację prac prowadzonych z okazji spisów powszechnych. Wydawnictwo
ma na celu zachęcenie Czytelników do poznania
funkcjonalności Portalu Geostatystycznego, w szczególności nowych rozwiązań wdrożonych w aplikacji.
Dążąc do coraz lepszego zaspokojenia oczekiwań
użytkowników, statystyka publiczna podejmuje intensywne działania mające na celu dostosowanie oferowanych usług informacyjnych do potrzeb grup odbiorców. Niezwykle ważnym działaniem jest tutaj
rozpowszechnianie informacji statystycznych ujętych
przestrzennie. Głównym celem projektu było umożliwienie użytkownikom przeprowadzania zaawansowanych analiz geostatystycznych na podstawie danych
uzyskanych w trakcie spisów powszechnych oraz korzystania z pełnego zasobu
Banku Danych Lokalnych. W opracowaniu, krok po kroku, przedstawiono przebieg prac wykonanych podczas realizacji projektu, uwzględniając m.in.: zakres
i cele, strukturę organizacyjną, zarządzanie, infrastrukturę techniczną, zakres
danych
i udostępnianie usługi, szkolenia i działalność promocyjną, a także plany dotyczące rozwoju.
Opracowanie ukazało się w wersji polskiej, dostępne jest także na stronie
internetowej GUS.
W czerwcu br. ukazały się również „Mały Rocznik Statystyczny Polski
2016”, „Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2016 r.”, „Biuletyn Statystyczny
Nr 5/2016”, „Budownictwo mieszkaniowe. I kwartał 2016 r.”, „Ceny robót
budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — kwiecień 2016 r.”,
„Energia 2016 (folder)”, „Handel zagraniczny. I—III 2016 r.”, „Informacja
o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2016 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2016”, „Nakłady i wyniki
przemysłu w I kwartale 2016 r.”, „Poland Quarterly Statistics No. 1/2016”,
„Popyt na pracę w 2015 r.”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2016 r.”, „Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto
w latach 2010—2015”, „Turystyka w 2015 r.”, „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 6/2016”.
Oprac. Justyna Gustyn
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