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Wstęp
Trzydziesty ósmy numer czasopisma „Ekonometria” zawiera 28 artykułów. Pierwszych dwadzieścia jeden prac dotyczy wielu aspektów prognozowania, zarówno
teoretycznych, jak i praktycznych. Artykuł Marii Cieślak wskazuje różnice prognozowania w naukach ścisłych i społecznych. Mariola Piłatowska prezentuje wpływ
wartości parametrów autoregresji na ustalanie rzędu autoregresji i wybór modelu
prognostycznego. Kolejnych pięć prac jest poświęconych tematyce modelowania
i prognozowania w skali makroekonomicznej. Iwona Dittmann, Łukasz Mach oraz
Roman Pawlukowicz opisują dylematy związane z wykorzystaniem metod prognozowania na rynku nieruchomości. Zagadnienia prognozowania w skali mikroekonomicznej są omawiane w następnych czterech artykułach. Autorzy trzech kolejnych opracowań podjęli próbę rozwiązania niektórych problemów pojawiających
się w trakcie realizacji procesu prognostycznego. Marcin Relich, Monika Dyduch
i Bartosz Lawędziak przedstawiają możliwości aplikacyjne wybranych metod prognozowania. Do kolejnej grupy artykułów zaliczono pracę Piotra Peterneka, który
rozpatruje problem estymacji przedziałowej mediany w kontekście zastosowań do
konstrukcji kart kontrolnych dla indywidualnych pomiarów. Sześć kolejnych prac
poświęcono teoretycznym i praktycznym zagadnieniom statystycznej analizy wielowymiarowej. Ostatnie z opracowań opisuje zastosowanie algorytmu mrówkowego
do optymalizacji czasowo-kosztowej projektów informatycznych.
Józef Dziechciarz
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