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MAKRO W CENIE 
– ANALIZA KORELACJI Z WYKORZYSTANIEM MAKR SVB 

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Wprowadzenie 

Analiza korelacji to jedna z najpopularniejszych metod statystycznych wykorzystywanych 

w badaniu współzależności zmiennych. W kolejnych częściach zostanie krótko przedsta-

wiona jej idea. Sposób przeprowadzenia analizy zilustrujemy na przykładzie oceny 

współzmienności cen wybranych towarów i usług konsumpcyjnych pochodzących z Banku 

Danych Lokalnych GUS.  

Często wykonanie analizy wymaga przeprowadzenia wielu powtórzeń i rutynowych 

operacji, które zajmują analitykowi dużo czasu. W takich przypadkach bardzo pomocnym 

narzędziem okazują się makra STATISTICA Visual Basic, które pozwalają w znacznym 

stopniu zautomatyzować pracę w programie. Każda przeprowadzona przez nas analiza 

będzie rejestrowana w programie, dzięki czemu stopniowo powstawać będzie makro, 

umożliwiające odtworzenie całej ścieżki analizy dla różnych jednostek terytorialnych. 

Ostatecznie skonfigurujemy program STATISTICA tak, aby zarejestrowane przez niego 

analizy były uruchamiane jednym przyciskiem umieszczonym w menu programu. 

Dane 

Dane wykorzystywane w analizach zaczerpnęliśmy z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Arkusz zawiera przeciętne ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych 

w latach 2006-2011 i na początku 2012 roku. Ceny zostały przedstawione z dokładnością 

do miesięcy. Dodatkowo dane uwzględniają podział na jednostki terytorialne - 16 

województw w ramach 6 regionów. Część wykonanych analiz zostanie przeprowadzona na 

całym zbiorze danych. W kolejnych etapach powstanie również makro, umożliwiające 

wykonanie podobnej analizy dla wskazanego województwa. 
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Rys. 1. Arkusz danych. 

Analiza 

Statystyki opisowe 

Analizę rozpoczniemy od przedstawienia podstawowych charakterystyk rozkładów 

poszczególnych cen. W tym celu sięgamy do analizy Statystyki opisowe i wybieramy 

interesujące nas miary: wartość najmniejszą, największą, średnią, medianę, modę, rozstęp, 

odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. 

 

Rys. 2. Statystyki opisowe dla poszczególnych cen. 

Na podstawie przedstawionych statystyk możemy szybko ocenić i porównać badane roz-

kłady. Średnia, mediana i moda wskazują na punkt, wokół którego koncentruje się rozkład, 
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przy czym każda z tych miar patrzy na „środek rozkładu” z nieco innej perspektywy. Moda 

wskazuje wartość najczęstszą - dzięki niej wiemy przykładowo, że dziennik lokalny kosz-

tował najczęściej 1,20 zł. Z kolei mediana to wartość, poniżej której znalazła się połowa 

uwzględnionych cen - np. połowa cen paczek papierosów Mars była niższa niż 7,55 zł. 

Wreszcie średnia mówi nam, na jakim poziomie musiałyby utrzymywać się ceny danego 

towaru lub usługi, gdybyśmy chcieli je ujednolicić w czasie we wszystkich woje-

wództwach - przykładowo benzyna w ciągu badanych 6 lat kosztowałaby średnio 4,49 zł. 

Często interesuje nas również zmienność danych, czyli np. odpowiedź na pytanie, jak 

bardzo ceny danego towaru różniły się między sobą. Analiza rozstępu, czyli różnicy mię-

dzy największą i najmniejszą wartością pozwala ocenić zakres, w jakim mieściły się ceny 

w latach 2006-2012. Przykładowo rozstęp cen benzyny wyniósł aż 2,51 zł. Druga 

uwzględniona przez nas miara (odchylenie standardowe) ocenia, jak bardzo ceny wahały 

się względem wartości średniej. W przypadku cen benzyny odchylenie wynosi 0,52 zł. 

Jeżeli chcielibyśmy dodatkowo porównać zmienność cen poszczególnych towarów, musie-

libyśmy uwzględnić fakt, że średnie poziomy ich cen różnią się między sobą. W tym celu 

wyznacza się współczynnik zmienności, który mówi, jaką część wartości średniej stanowi 

odchylenie standardowe. Obserwujemy np. inną zmienność cen benzyny, biletów autobu-

sowych i przejazdu taksówką, w każdym z przypadków stanowi ona jednak ok. 11% śred-

niej ceny. 

 

Rys. 3. Wykres podsumowujący rozkład cen benzyny. 

Rozkłady cen możemy również przedstawić w postaci graficznej za pomocą histogramów 

lub wykresów ramka-wąsy. Histogramy są graficznym odpowiednikiem tabel liczności 

i pokazują, jak dużo spośród analizowanych cen mieściło się w określonych przedziałach 

cenowych. Zwykle kreśli się na nich krzywą gęstości wybranego rozkładu teoretycznego, 
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co pomaga w ocenie jego dopasowania do rzeczywistego rozkładu cen. Wykresy ramka-

wąsy umożliwiają z kolei przedstawienie położenia podstawowych charakterystyk rozkładu 

opartych na miarach klasycznych (średnia, typowy przedział zmienności, przedział pre-

dykcji) lub pozycyjnych (mediana, kwartyle, minimum i maksimum). STATISTICA umoż-

liwia również utworzenie wykresów podsumowujących, które łączą w sobie różne typy 

wykresów i podstawowe miary opisujące rozkłady. 

Korelacja liniowa 

Bardzo często interesuje nas nie tylko analiza rozkładów badanych cech, ale również ocena 

ich wzajemnych powiązań. Możemy przykładowo zastanawiać się, jak wytłumaczyć 

zmienność cen biletów autobusowych i w jakim stopniu jest ona związana ze zmianami cen 

benzyny. W kolejnym etapie ocenimy współzmienność poszczególnych cen. Zestawiając 

dwie zmienne ilościowe wykorzystamy analizę korelacji. Zanim przejdziemy do obliczeń, 

przyjrzymy się bliżej pewnym własnościom wyznaczanego przez nas współczynnika. 

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla zmiennych X i Y określony jest wzorem: 

    
                  

   

                      
   

 
   

 

gdzie xi, yi to wartości zmiennych X i Y dla danego pomiaru, a N oznacza liczność próby. 

Współczynnik przedstawimy jednak w nieco innej postaci. Po pierwsze sprowadzimy obie 

zmienne do wspólnej skali, czyli zastosujemy tzw. standaryzację. Polega ona na odjęciu 

średniej od wszystkich wartości zmiennej, a następnie podzieleniu tak uzyskanych wartości 

przez wartość odchylenia standardowego. Wartości utworzonej w ten sposób zmiennej 

będą przedstawiać się wzorem: 

    
     

  
  

Na poniższych wykresach przedstawiono przykładowe położenie analizowanych przypad-

ków przed i po zastosowaniu standaryzacji. Dzięki standaryzacji obie zmienne ZX i ZY mają 

jednakową średnią, równą 0, i zmienność (odchylenie standardowe równe 1). Współczyn-

nik korelacji możemy teraz przedstawić w bardziej czytelny sposób: 

    
       

 
   

   
  

Analiza korelacji sprowadza się do zestawienia punktów, które ułożyły się wzdłuż kie-

runku zależności zgodnej (średnio wraz ze wzrostem wartości zmiennej X rosną wartości 

zmiennej Y) i punktów ułożonych zgodnie z zależnością odwrotną (średnio wzrostowi war-

tości zmiennej X towarzyszy spadek wartości zmiennej Y). Poszczególne punkty nie są 

jednak traktowane jednakowo.  



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2012     www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

67 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

 

Rys. 4. Położenie punktów przed i po standaryzacji. 

Waga każdego z nich jest określona we wzorze przez iloczyn współrzędnych, czyli przez 

pole prostokąta wyznaczonego przez ten punkt i osie układu współrzędnych, jak na rysun-

ku. Co za tym idzie wartości bardziej odległe od średniej mają zdecydowanie większy 

wpływ na wartość współczynnika korelacji od wartości położonych bliżej środka rozkładu. 

 

Rys. 5. Wyznaczenie współczynnika korelacji. 

Obliczając współczynnik korelacji, wyznaczamy różnicę między łączną wagą punktów 

ułożonych wzdłuż kierunku zależności zgodnej a łączną wagą punktów ułożonych zgodnie 

z zależnością odwrotną. Dla przedstawionego wyżej przykładowego układu punktów otrzy-

mujemy sumę pól dla zależności zgodnej: P+ = 15,33, a dla zależności odwrotnej:  
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P- = 1,84, co przy N = 20 daje współczynnik korelacji rXY = 0,71. Dzięki takiej konstrukcji 

współczynnika jego znak pokazuje kierunek zależności, który dominuje w danych. W przy-

padku zależności odwrotnej współczynnik będzie ujemny, natomiast dla zależności zgod-

nej dodatni. Jeżeli nie obserwujemy współzmienności, czyli gdy punkty są równomiernie 

rozrzucone wokół środka układu współrzędnych, łączna waga dla zależności wprost będzie 

zbliżona do łącznej wagi dla zależności odwrotnej, co da w efekcie współczynnik korelacji 

bliski zeru. 

 

Rys. 6. Współczynniki korelacji dla różnych układów danych. 

Okazuje się, że przy ustalonej liczności próby N suma pól jest największa, jeśli punkty są 

współliniowe, tzn. gdy po standaryzacji leżą na prostej ZY = ZX lub ZY = -ZX. Załóżmy, że 

mamy do czynienia z funkcyjną zależnością zgodną, czyli że współrzędne ZY są równe 

współrzędnym ZX. Wtedy wzór na współczynnik korelacji jest jednocześnie wzorem na 

wariancję zmiennej ZX, która, ze względu na standaryzację, wynosi 1. Taka konstrukcja 

współczynnika korelacji pozwala zatem unormować wartość współczynnika. Przyjmuje on 

wartości z przedziału [-1,1]. Gdy układ punktów zaczyna przypominać zależność liniową, 

wartości współczynnika są coraz bliższe -1 lub 1. 

Wróćmy teraz do naszego przykładu. Szczególnie interesuje nas zestawienie cen poszcze-

gólnych towarów i usług z cenami benzyny. Jak pokazuje poniższa tabela wiele zmiennych 

jest dość silnie, dodatnio skorelowanych z ceną benzyny. Sugeruje to, że średnio wraz ze 

wzrostem cen benzyny rosną również ceny innych towarów. Przykładowo stosunkowo 

silna współzmienność występuje w przypadku cen benzyny i paczki papierosów (r = 0,78). 

Zauważmy, że współczynnik korelacji liniowej jest pojedynczą wartością, za pomocą 

której próbujemy ocenić współzmienność dwóch cen reprezentowanych przez ponad 1000 

wartości. Takie wskaźniki na pewno wygodniej jest porównać niż same rozkłady, stanowią 

one jednak duże uproszczenie rzeczywistości. Współczynnik korelacji nie jest przykładowo 

odporny na występowanie wartości odstających, a co za tym idzie, pojawienie się w da-

nych wartości skrajnej może spowodować błędną ocenę zależności między zmiennymi. 

W związku z tym warto utworzyć wykres rozrzutu zestawiający parami wartości porów-

nywanych cen dla poszczególnych miesięcy i województw. 
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Rys. 7. Macierz korelacji dla cen. 

 

Rys. 8. Wykres rozrzutu – ceny papierosów a ceny benzyny. 
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Sięgając do analizy korelacji liniowej zakładamy, że mamy do czynienia z przybliżoną za-

leżnością liniową. Inaczej mówiąc, przyjmujemy, że punkty na wykresie rozrzutu są rów-

nomiernie i losowo rozrzucone wzdłuż linii prostej. Utworzony wykres rozrzutu zesta-

wiający ceny benzyny i papierosów wygląda dość zaskakująco. Wskazuje na występo-

wanie bardziej skomplikowanych zależności między zmiennymi. Możemy zaobserwować 

pewien wzorzec, zgodnie z którym przykładowo cenom benzyny z zakresu 3,40 - 4,20 zł 

odpowiadały ceny paczki papierosów równe średnio 5,50 zł lub 7,50 zł.  

  

Rys. 9. Wykresy rozrzutu z kategoryzacją względem regionów i lat. 

Odkrycie tego typu regularnych wzorców skłania do poszukiwania czynników, odpowie-

dzialnych za obserwowany układ cen. Na początku uwzględniamy dodatkową zmienną 

Region, opisującą położenie województwa. Okazuje się, że ceny benzyny i papierosów 

zachowywały się bardzo podobnie we wszystkich regionach, o czym świadczy równo-

mierne rozłożenie regionów na wykresie rozrzutu. Wiemy jednak, że ceny zmieniają się 

w czasie. W związku z tym tworzymy jeszcze jeden wykres rozrzutu, tym razem ze zmien-

ną grupującą Lata. Poszczególne lata na wykresie zostały oznaczone innymi kolorami 

znaczników. Dzięki temu możemy zaobserwować, w jakim kierunku zmierzały ceny ben-

zyny i papierosów w kolejnych latach. W 2006 i 2007 roku ceny papierosów zachowywały 

się dość stabilnie, przy czym towarzyszył im wzrost cen benzyny (do 4,50 zł za litr). 

W roku 2008 cena benzyny zaczęła spadać do 3,40 zł za litr, przy jednoczesnym wzroście 

ceny paczki papierosów do ok. 7,50 zł. 

Korelacja cząstkowa 

Analiza korelacji pokazała stosunkowo silną współzmienność cen benzyny i papierosów. 

Współczynnik korelacji liniowej nie daje jednak informacji o istnieniu związku 

przyczynowo-skutkowego między dwiema zmiennymi. Możemy natomiast powiedzieć, że 

obie ceny są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Zauważyliśmy, że wzorzec obserwowany 

na wykresie rozrzutu jest związany z czasem. Wykonajmy jeszcze raz analizę korelacji, 

tym razem z pominięciem związku cen z czasem. Wykorzystamy do tego celu korelacje 

cząstkowe.  
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Ideę działania korelacji cząstkowych przedstawimy na wykresach liniowych. Wykres trój-

wymiarowy prezentuje jednoczesny przebieg cen papierosów i benzyny w czasie. Na takim 

wykresie jesteśmy w stanie spojrzeć na zmiany cen z dowolnej perspektywy. Przykładowo 

kolejny wykres prezentuje rzut wykresu trójwymiarowego na płaszczyznę wyznaczoną 

przez czas i cenę benzyny. W ten sposób otrzymujemy zwykły wykres liniowy ilustrujący 

zmiany cen benzyny w czasie. Dodatkowo zaznaczyliśmy na nim linię regresji, wskazującą 

rosnący trend liniowy. Podobny wykres uzyskujemy dla cen papierosów. Rzutowanie wy-

kresu trójwymiarowego na dolną płaszczyznę daje zestawienie cen benzyny i papierosów. 

Przebieg linii jest zgodny z kształtem chmury punktów obserwowanej przed chwilą na 

wykresach rozrzutu. 

 

Rys. 10. Wykresy liniowe – zmiany cen papierosów i benzyny w czasie. 

Wyłączenie związków z czasem polega na wyeliminowaniu z korelacji obserwowanego 

trendu. W tym celu oblicza się tzw. reszty, czyli różnice między ceną rzeczywistą a ceną 

wyznaczoną przez linię trendu. Uzyskane w ten sposób zmienne mają wartość średnią 

równą zero. Oznacza to, że ich wartości oscylują w czasie wokół zera, czyli nie obser-

wujemy dla nich liniowego związku z czasem. Korelacje cząstkowe to korelacje liczone na 

tak przekształconych zmiennych. 
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Rys. 11. Wykresy liniowe – zmiany cen po usunięciu trendu. 

Okazuje się, że wyeliminowanie związku cen z czasem znacznie wpływa na wyniki współ-

czynników korelacji. Widzimy, że ceny papierosów i benzyny po skorygowaniu o wpływ 

czasu zachowują się zdecydowanie bardziej chaotycznie, co tłumaczy dużo słabszy wynik 

współczynnika korelacji. Zdecydowanie zmalała korelacja między ceną papierosów a ceną 

benzyny (r = 0,10). Co więcej, korelacja niektórych cen po uwzględnieniu czasu zmieniła 

znak - np. w przypadku cen ryżu i cen benzyny otrzymaliśmy zależność odwrotną i dodat-

kowo silniejszą (r = -0,49). 
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Rys. 12. Macierz korelacji cząstkowych dla cen. 

Makra 

Często zdarza się, że obszerne analizy muszą być wykonywane wielokrotnie na różnych 

podzbiorach danych lub odtwarzane co pewien czas w celu raportowania zmian badanego 

zjawiska w czasie. Wykonanie takich rutynowych czynności jest nie tylko czasochłonne, 

ale niesie również ryzyko popełnienia pomyłki. W takich przypadkach warto zastanowić 

się nad możliwością przynajmniej częściowej automatyzacji analiz. 

W trakcie wykonywania powyższych zestawień wskazywaliśmy w programie odpowiednie 

analizy, zakres zmiennych, na jakim mają zostać wykonane i wybieraliśmy opcje, zgodnie 

z którymi mają zostać sformatowane wyniki. Tym samym przeszliśmy pewną ścieżkę, 

której znajomość pozwala odtworzyć uzyskane wyniki lub przeprowadzić analizy na 

zaktualizowanym zbiorze danych. Jak się okazuje, nasza praca była przez program rejestro-

wana, dzięki czemu będzie można zapisać tak wytyczoną ścieżkę w postaci specjalnego 

kodu makra.  
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Rys. 13. Tworzenie makra z analizy. 

Kod zapisany w języku SVB (STATISTICA Visual Basic) może kojarzyć się z czymś 

skomplikowanym, dostępnym tylko dla wąskiego grona informatyków czy programistów. 

Prawda jest taka, że rzadko kiedy praca z makrami wymaga pisania kodu „od zera”. Naj-

częściej składają się one z wielu fragmentów kodu, zapisywanych automatycznie przez 

program w trakcie wykonywania analiz. Gotowe do użycia makro można uzyskać, klikając 

opcję Utwórz makro w oknie analizy.  

 

Rys. 14. Zarejestrowane makro z analizy. 
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W makrze zarejestrowanym w analizie Statystyki opisowe możemy teraz prześledzić kolej-

ne linijki kodu. Po uruchomieniu makra wykonywany jest kod zapisany w ramach głównej 

części programu, czyli Sub Main. Linijki kodu umieszczone przed uruchomieniem analizy 

- newanalysis.Run mówią, w jaki sposób uruchomiliśmy analizę Statystyki opisowe. 

Ważną cechą makra jest to, że wykorzystuje ono aktywny zbiór danych – Acti-

veInputDataSet, a nie konkretny plik. Dzięki temu makro może zostać uruchomione na 

dowolnym arkuszu. 

Po uruchomieniu analizy wskazaliśmy zmienne i wybraliśmy statystyki, które miały zostać 

wyświetlone w wynikach. Numery wybranych zmiennych zostały zapisane przez program 

w linijce oAD2.Variables = ”1-21”. Zaznaczenie lub odznaczenie konkretnej 

statystyki w makrze zapisane jest jako True lub odpowiednio False - przykładowo 

oAD2.Median = True to zaznaczona przez nas mediana. W kolejnych etapach analizy 

doklejamy do tak utworzonego kodu zawartość makr odpowiadających poszczególnym 

analizom. Warto zwrócić uwagę, że praca z makrami nie wymaga od nas specjalnej inge-

rencji w kod. Przy dużej liczbie uruchamianych analiz możemy zwiększyć przejrzystość 

kodu, umieszczając poszczególne analizy w oddzielnych procedurach i wywołując jedynie 

ich nazwy np. StatystykiOpisowe czy WykresRozrzutu - jak poniżej. 

 

Rys. 15. Zmodyfikowany kod makra. 

Przed utworzeniem wykresu ustawiliśmy w arkuszu selekcję przypadków i włączyliśmy do 

analizy tylko województwo małopolskie. Kod odpowiadający włączeniu warunków se-

lekcji można nagrać, rejestrując makro zbiorcze. Taka forma nagrywania makr umożliwia 
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jednoczesny zapis pracy na danych, uruchomienia wielu różnych analiz i modyfikacji 

wyników.  

 

Rys. 16. Nagrywanie makra zbiorczego. 

Warunek selekcji przypadków zapisany w kodzie SVB wykorzystamy do utworzenia pro-

cedury UstawWojewodztwo z parametrem Wojewodztwo typu tekstowego (As 

String). Po jej wywołaniu z arkusza zostaną wybrane tylko ceny dla województwa, 

którego nazwę podamy w nawiasie. Nowa procedura daje możliwość wykonania analo-

gicznego raportu dla każdego z 16 województw. 

Makro uruchamiamy w programie za pomocą przycisku Uruchom makro lub klawisza F5. 

Kiedy jednak modyfikacje dobiegną końca, nie musimy dalej pracować przy otwartym 

kodzie makra. Użytkownik może tak skonfigurować program STATISTICA, aby tworzone 

przez niego specyficzne analizy były uruchamiane jednym przyciskiem umieszczonym 

w oknie programu. Poniżej przedstawiono utworzone w trakcie analiz makro Raport cen 

umieszczone jako przycisk na pasku Szybki dostęp. 

 

Rys. 17. Makro jako przycisk na pasku Szybki dostęp. 
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Podsumowanie 

W analizie współzmienności cen przedstawionej w powyższym przykładzie wykorzysta-

liśmy szereg narzędzi dostępnych w programie STATISTICA, takich jak: statystyki opiso-

we, skategoryzowane i trójwymiarowe wykresy rozrzutu, wykresy liniowe i analiza 

korelacji. Jednocześnie stała się ona dobrym pretekstem do przedstawienia możliwości 

wykorzystania makr SVB w pracy analityka. Istotną cechą makr jest możliwość ich auto-

matycznego nagrywania i łatwej modyfikacji przy stosunkowo małym nakładzie pracy 

użytkownika. Utworzone makro pozwoliło bardzo szybko uzyskać wyniki analogicznych 

analiz dla różnych jednostek terytorialnych. 
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