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Wstęp
W 25. numerze Ekonometrii publikowanej w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zamieszczono 20 artykułów. Znajdujące się
w nim opracowania dotyczą wykorzystania w segmentacji zróżnicowanych metod
statystycznej analizy wielowymiarowej. Autorzy tekstów analizują również problemy regionalne, stosując metody ekonometryczne, statystyczne i wielowymiarowej
analizy porównawczej. W prezentowanym zeszycie omówiono kwestię tworzenia
wirtualnych logistycznych łańcuchów dostaw i analizy ich funkcjonowania, a także
dokonano prezentacji wybranych metod prognozowania preferencji. Część opracowań porusza problematykę analizy danych finansowych, analizy rynków kapitałowego i ubezpieczeń.
Wrocław, czerwiec 2009 r.					
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