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Preface
Eighteen articles were published in the thirty-ninth issue of the journal “Econometrics”.
The first fourteen cover many aspects of theoretical and practical forecasting. The
article by Maria Balcerowicz-Szkutnik concerns unemployment in the group of the
new EU member states. Jerzy Zemke presents a reflection on the forecasting risk of
decision-making processes. Forecasting staffing decisions is the subject of the article
by Jerzy Wiśniewski. A further eight articles of this group concern issues of modeling
and forecasting of macroeconomic, stock market data and methods of forecasting the
real estate market. The next three articles concern the theory of forecasting. Helmut
Maier, in his article, draws attention to the measurement of the real value of
production. The last three articles concern the application and theoretical issues of
multivariate statistical analysis.

Wstęp
W trzydziestym dziewiątym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano
osiemnaście artykułów. Czternaście pierwszych prac dotyczy wielu aspektów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych prognozowania. Artykuł Marii Balcerowicz-Szkutnik dotyczy zjawiska bezrobocia w grupie nowych państw członkowskich UE. Jerzy Zemke prezentuje rozważania na temat prognozowania ryzyka
w procesie podejmowania decyzji. Prognozowanie decyzji kadrowych jest tematem
artykułu Jerzego Wiśniewskiego. Osiem następnych artykułów z tej grupy dotyczy
tematyki modelowania i prognozowania w skali makroekonomicznej, danych giełdowych oraz metod prognozowania na rynku nieruchomości. Następne trzy artykuły
dotyczą teorii prognozowania. Helmut Maier w swoim artykule zwraca uwagę na
pomiar rzeczywistej wartości produkcji. Ostatnie trzy artykuły dotyczą aplikacyjnych i teoretycznych zagadnień wielowymiarowej analizy statystycznej.
Józef Dziechciarz
Subject Editor
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