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Wstęp
W 37 numerze czasopisma „Ekonometria” zamieszczono 9 artykułów. Sześć
pierwszych opracowań dotyczy modyfikacji i aplikacji wielowymiarowych metod
statystycznych. Pierwszy artykuł prezentuje różne metody analizy danych niemetrycznych. Aneta Rybicka i Marcin Pełka w swojej pracy poruszają problematykę
wykorzystania regresji klas ukrytych w analizie danych mikroekonometrycznych.
Uwarunkowania społeczno-gospodarcze procesu kształcenia gimnazjalnego są tematem opracowania Alicji Grześkowiak i Anny Błaczkowskiej. Autorzy kolejnych
dwóch artykułów prezentują rezultaty badań nad pomiarem postępów województw
w kierunku zrównoważonego rozwoju w zakresie zdrowia publicznego i wdrażania
wzorców zrównoważonego transportu. W kolejnej pracy zaprezentowano sposób
konstrukcji wskaźników złożonych w testach koniunktury. Ostatni artykuł dotyczy
problemu badania indywidualizmu w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego.
Wrocław, wrzesień 2012
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