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Wstęp
Prezentowany kolejny numer zeszytu Ekonometria powstał we współpracy z piętnastoma autorami i składa się na niego czternaście artykułów naukowych. Dokonując
klasyfikacji przedmiotowej, można zauważyć, że najczęściej reprezentowaną wąską
tematyką jest problematyka związana z zagadnieniami sprawiedliwego podziału.
W tym nurcie mieszczą się prace Piotra Dniestrzańskiego, Jana Florka, Arkadiusza
Maciuka i Andrzeja Misztala. Artykuł Janusza Łyko dotyczy zagadnień grupowego
wyboru i tym samym wraz z wcześniej wymienionymi wpisuje się w szerszy krąg
tematyczny problemów związanych z wyborem społecznym. Opracowania Marka
Biernackiego i Wiktora Ejsmonta dotyczą ważnych zagadnień związanych z analizą
jakości usług instytucji użyteczności publicznej. Artykuł Jacka Juzwiszyna przybliża tematykę czasowo-przestrzennych zależności zjawisk ekonomicznych, a szczególnie ich wirowego charakteru rozwoju. Anna Chlebińska i Janusz Łyko próbują
odpowiedzieć na trudne pytanie o właściwą konstrukcję wskaźników pomiaru inflacji. W tym wypadku kładą nacisk na problem aktualizacji systemu wag. Katarzyna
i Walenty Ostasiewiczowie zwracają uwagę czytelnika na znaczenie pojęcia „prawdopodobieństwo”, a Anna Nikodem-Słowikowska na problem ryzyka w działalności
ubezpieczeniowej. Prace pozostałych autorów także mieszczą się w szerokim obszarze zastosowań metod statystycznych. Piotr Szczepanik zajmuje się w tym kontekście płynnością finansową przedsiębiorstw, Paweł Siarka problemami związanymi
z liniową funkcją dyskryminacyjną, a Andrzej Wilkowski porusza zagadnienie wielośredniej.
Myślę, że lektura niniejszego zeszytu wniesie nowe, interesujące spojrzenie na
prezentowane zagadnienia.
Janusz Łyko
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