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Wstęp
W pięćdziesiątym piątym numerze czasopisma „Ekonometria” zamieszczono dziewięć artykułów naukowych. Jerzy Witold Wiśniewski prezentuje procedurę predykcji z układu równań współzależnych, opartą na formie strukturalnej, którą można
nazwać zredukowano-łańcuchową. Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach
zawiera praca Antoniego Smoluka. W kolejnym z opracowań Joanna Krupowicz
podjęła próbę ustalenie tempa zmian w czasie, koniecznego, aby kraje wspólnoty
osiągnęły – zgodnie ze strategią Europa 2020 – wartości wskaźnika zatrudnienia
osób w wieku 20-64 lata na poziomie co najmniej 75%. Jerzy Zemke przedstawił
wyniki badań nad opracowaniem instrumentów, które umożliwią odwzorowanie
zbioru cech jakościowych zmiennych w zbiory liczbowe – w celu prognozowania
jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych. Maciej Oesterreich z kolei
prezentuje wyniki symulacyjnego badania wpływu liczby i rozmieszczenia luk na
dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych. Kolejny autor,
Mariusz Łapczyński, wskazuje możliwości wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych. Problemem badawczym opisywanym przez
Ewę Kulińską i Annę Koziarską jest ustalenie znaczenia i skutków outsourcingu
procesów logistycznych oraz identyfikacja źródeł, rodzajów, przyczyn i skutków
ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie wykorzystującym outsourcing procesów
logistycznych. Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego są tematem pracy przygotowanej przez Agnieszkę Przybylską-Mazur.
Celem prac badawczych prowadzonych przez Tomasza Brzęczka była ocena dywersyfikacji portfela produktowego w świetle pojęć i metod teorii prognozowania.
Józef Dziechciarz

