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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
Wydawnictwa GUS — kwiecień 2018 r.
Z kwietniowej oferty wydawniczej warto zwrócić uwagę na trzy publikacje:
500 lat Reformacji w Polsce, Handel zagraniczny. Statystyka lustrzana
i statystyka asymetrii oraz Pracujący na własny rachunek w 2017 r.
Pierwsza z nich, przygotowana z okazji 500-lecia
reformacji w Polsce, jest owocem prowadzonej od
początku lat 90. XX wieku współpracy Głównego
Urzędu Statystycznego z Kościołami — Ewangelicko-Augsburskim (luterańskim) i Ewangelicko-Reformowanym w RP w dziedzinie statystyki. Powstała
publikacja omawiająca nie tylko dane statystyczne,
ale też kontekst historyczny i współczesną działalność obu Kościołów. Wymiana doświadczeń i wspólna praca pozwoliła przedstawić szeroką tematykę
i ukazać różnorodność zagadnień.
Opracowanie stanowi zbiór monograficznych artykułów poświęconych protestantyzmowi i działalności opisywanych Kościołów. Większość została przygotowana przez autorów
zaproszonych do współpracy przez Kościoły ewangelickie, a trzy są autorstwa
pracowników GUS.
W publikacji, bogato ilustrowanej zdjęciami, mapami i wykresami, przedstawiono m.in.: strukturę wyznaniową Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kościołów protestanckich, strukturę organizacyjną i działalność oraz relacje wzajemne obydwu Kościołów. Ponadto w opracowaniu znalazły się biogramy ewangelików polskich, materiały na temat dziedzictwa kulturowego protestantyzmu,
analiza danych statystycznych w ujęciu historycznym oraz podstawowe informacje o Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Wspólnocie Kościołów Reformowanych. Publikację zamyka chronologia najważniejszych wydarzeń związanych z protestantyzmem w Polsce i na świecie.
Publikacja ukazała się po polsku; dostępna jest również na stronie internetowej GUS.
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Drugie wydawnictwo inauguruje serię opracowań
analitycznych dotyczących handlu zagranicznego,
mających na celu przedstawienie specyfiki zjawisk
związanych z prowadzeniem badań statystycznych
w tym dziale gospodarki. Opracowanie jest poświęcone przyczynom rozbieżności danych o imporcie
i eksporcie, jakie można zaobserwować przy porównaniach międzynarodowych.
W publikacji Czytelnicy znajdą opis głównych
czynników wpływających na różnice w danych dotyczących obrotów towarowych, które zostały zilustrowane konkretnymi przykładami wymiany z różnymi
krajami. Analiza porównawcza stanowi podstawę do przedstawienia m.in. takich
zjawisk, jak statystyka lustrzana i asymetria. Opracowanie wzbogacono licznymi
wykresami i definicjami, które mogą ułatwić analizę przedstawianych zjawisk.
Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej; dostępna jest także na
stronie internetowej Urzędu.

Trzecią publikację opracowano na podstawie uogólnionych wyników modułu Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności „Pracujący na własny rachunek”, wykonanego w II kwartale 2017 r. Była to
pierwsza edycja tego badania modułowego, którego
głównym celem jest uzyskanie informacji o sytuacji
na rynku pracy osób w kontekście zależności ekonomicznej i organizacyjnej od klienta/zleceniodawcy
oraz warunków związanych z podjęciem i wykonywaniem pracy na własny rachunek. Badanie dostarcza ponadto informacji dotyczących zadowolenia
z pracy, wpływu na zakres i kolejność wykonywanych zadań oraz chęci zmiany formy zatrudnienia odnoszące się do wszystkich
pracujących.
Opracowanie składa się z syntezy obejmującej niektóre zagadnienia dotyczące sytuacji osób pracujących na własny rachunek oraz z części tabelarycznej.
Publikację przygotował zespół pracowników Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS przy współpracy z Departamentem Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS, Urzędem Statystycznym w Gdańsku oraz Centrum
Informatyki Statystycznej — Wydziałem Systemów Pozyskiwania Danych w Radomiu.
Opracowanie ukazało się w wersji polsko-angielskiej; dostępne jest także na
stronie internetowej Urzędu.
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W kwietniu br. ukazały się także:
Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 roku,
„Biuletyn Statystyczny” nr 3/2018,
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — luty 2018 r.,
Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym kwartale
2018 r.,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2017,
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 —
kwiecień 2018,
Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym
w 2017 r. Stan w dniu 31 XII,
Nakłady i wyniki przemysłu w 2017 roku,
Nauka i technika w 2016 roku,
„Poland Quarterly Statistics” No. 4/2017,
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku,
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2018 roku,
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku,
„Wiadomości Statystyczne” nr 4/2018 (683).
Oprac. Justyna Gustyn

