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XXXIII międzynarodowa konferencja naukowa  
Wielowymiarowa analiza statystyczna 2014 

 
 Od 17 do 19 listopada 2014 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym 
Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXXIII międzynarodowa konferencja nau-
kowa Wielowymiarowa analiza statystyczna 2014 (WAS 2014) (The 33rd Inter-
national Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2014). 
Organizatorami konferencji byli: Katedra Metod Statystycznych Uniwersytetu 
Łódzkiego (UŁ), Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Polskie Towarzystwo 
Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. Funkcję prze-
wodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. Czesław Domański,  
a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawowały Marta Małecka oraz 
Elżbieta Zalewska. 
 XXXIII konferencję WAS 2014 objęła honorowym patronatem Prezydent 
Miasta Łodzi — Hanna Zdanowska. Organizację konferencji dofinansowali — 
NBP w ramach projektu programu edukacji ekonomicznej, Komitet Statystyki  
i Ekonometrii PAN oraz Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu ofert na reali-
zację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, mieszczącego się w zakre-
sie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego pn. „Łódź akade-
micka 2014”. Partnerami konferencji była także firma StatSoft Polska  
Sp. z o.o. Konferencja wpisywała się w obchody jubileuszu 50-lecia Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. 
 Głównymi celami XXXIII edycji konferencji WAS 2014 były prezentacja 
najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz 
wymiana doświadczeń będących wynikiem jej stosowania. Tematyka konferen-
cji obejmowała szeroki zakres zagadnień statystyki matematycznej i metod sta-
tystyki wielowymiarowej, m.in.: rozkłady wielowymiarowe, testy statystyczne, 
metody nieparametryczne, analizę czynnikową, analizę skupień, analizę dys-
kryminacyjną, analizę wariancji i regresji, metody bayesowskie, analizy Monte 
Carlo, data mining, procedury odporne, analizę danych cenzurowanych, rozpo-
znawanie obrazów, analizy stochastyczne oraz ich innowacyjne aplikacje  
w naukach ekonomicznych, finansach, ubezpieczeniach, rynku kapitałowym, 
zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu jakością, w medycynie i opiece zdrowotnej. 
 W konferencji wzięło udział 87 osób z następujących ośrodków akademickich 
w Polsce: Białegostoku, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Opola, Poznania, Rze-
szowa, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia; uczestniczyli w niej rów-
nież przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi, firmy Bosch i Siemens,  
a także goście z zagranicy (Litwy, Finlandii, Ukrainy) oraz studenci UŁ. Pod-
czas siedemnastu sesji (plenarnych i równoległych) uczestnicy wysłuchali łącz-
nie 64 referatów oraz 3 wykładów zaproszonych. 
 Konferencję otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czesław 
Domański. W imieniu Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ, uczestników konfe-
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rencji powitał Antoni Różalski, prorektor ds. nauki, a następnie głos zabrał Pa-
weł Starosta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. 
 Tradycją pierwszego dnia konferencji jest prezentacja referatów historycz-
nych poświęconych wybitnym przedstawicielom polskiej myśli statystycznej. Tę 
część konferencji rozpoczął Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki) referatem 
pt. Wybitni statystycy Władysław Grabski i Oskar Lange, natomiast Tadeusz 
Bednarski (Uniwersytet Wrocławski) przypomniał sylwetkę Jerzego Spławy- 
-Neymana. Wspomnienie o Zdzisławie Hellwigu wygłosił Józef Dziechciarz 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), z kolei Iwona Markowicz (Uniwer-
sytet Szczeciński) mówiła o Mirosławie Gazińskiej. Czesław Domański opowie-
dział również o Władysławie Welfe, a przedstawiciele Uniwersytetu Wrocław-
skiego Grzegorz Wyłupek i Piotr Nowak wygłosili wspomnienia o Józefie Łuka-
szewiczu i Jarosławie Bartoszewiczu. 
 Na konferencji przedstawiono trzy tzw. wykłady zaproszone. Pierwszy — 
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania upadłości firm — był autor-
stwa Józefa Pociechy, Barbary Pawełek, Mateusza Baryły, Sabiny Augustyn 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W referacie przedstawiono wyniki 
rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących metod przydat-
nych do rozwiązywania problemów przewidywania a priori upadłości firm. 
Podobnie nie można a priori pokazać wskaźników finansowych o najwyższej 
zdolności predyktywnej w przewidywaniu upadłości firm. Autorzy wskazali, że 
włączenie zmiennych sztucznych do modelu logitowego służącego do progno-
zowania bankructwa może prowadzić do poprawy jakości prognostycznej. Ta-
deusz Trzaskalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) przedstawił wykład 
pt. Dyskretne metody wielokryterialnego wspomagania decyzji i ich zastosowa-
nia. Celem prezentacji było przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju 
modelowania preferencji i ich syntezy w dyskretnych, wielokryterialnych pro-
blemach wspomagania decyzji. Rozważania ilustrowane były przykładami zwią-
zanymi z analizą różnorodnych sytuacji decyzyjnych, rozpatrywanych przez 
zespół, którym kierował autor referatu. Mirosław Krzyśko, Tomasz Górecki, 
Waldemar Wołyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) byli 
autorami trzeciego wykładu pt. Wielowymiarowa funkcjonalna analiza regresji 
w zastosowaniu do klasyfikacji danych. Przedstawiono w nim nową metodę kla-
syfikacji wykorzystującą technikę wielorakiej analizy regresji (liniowej, logi-
stycznej i nieparametrycznej) dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych. 
W przypadku więcej niż dwóch grup zaproponowano metody łączenia klasyfika-
torów. Metody klasyfikacji dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych zilu-
strowano i omówiono w kontekście analizy rzeczywistych, wielowymiarowych 
szeregów czasowych. 
 Główny nurt badań naukowych omawianych podczas konferencji dotyczył 
jednak zagadnień związanych z rozwojem teorii statystyki, takich jak: parame- 
tryczne oraz nieparametryczne metody estymacji, analiza regresji i analiza przy-
czynowości. Temat Estymacja mediany dokładną metodą bootstrapową przed-
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stawiła Joanna Kisielińska (SGGW). W badaniu tym teoretyczny rozkład esty-
matora mediany wykorzystano do weryfikacji skuteczności metody dokładnego 
bootstrapu. Andrzej Sokołowski i Kamil Fijorek (Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie) omówili z kolei temat Estymator modalnej wykorzystujący ideę  
q-monotoniczności. W referacie przedstawiono statystyczne własności propono-
wanego estymatora. Autorką referatu pt. Nieparametryczna jądrowa estymacja 
krzywej ROC była Aleksandra Baszczyńska (Uniwersytet Łódzki). Na podstawie 
wyników badania symulacyjnego podjęto w nim próbę określenia „optymal-
nych” parametrów metody jądrowej w estymacji krzywej ROC. W referacie 
Wyznaczanie parametrów krzywej logistycznej z zastosowaniem wybranych spo-
sobów estymacji Artur Czech (Politechnika Białostocka) przedstawił analizę 
niektórych sposobów estymacji parametrów strukturalnych, m.in. metodę Ho-
tellinga oraz zaproponował jej modyfikację. 
 W wystąpieniu nt. Semiparametrycznych modeli mieszanych z parametrem 
euklidesowym oraz pewnymi parametrami całkowicie nieznanymi, wygłoszonym 
przez Oleksiego Doronina i Rostislava Maiboroda z Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, autorzy zaprezentowali metodę estymacji parametrów opartą 
na uogólnionym równaniu estymującym z wykorzystaniem procedury adaptacyj-
nej. Jacek Białek (Uniwersytet Łódzki) przedstawił referat Przedział ufności dla 
cenowego indeksu Laspeyresa. Autor omówił kilka metod konstrukcji przedziału 
ufności dla tytułowego indeksu. Tadeusz Gerstenkorn (Uniwersytet Łódzki)  
w wystąpieniu pt. Uwagi o wzorze na momenty rozkładu prawdopodobieństwa 
Pólyi zaznaczył, że G. Mühlbach podał interesujące wzory na momenty rozkładu 
Pólyi, podkreślając jednocześnie, że autor ten nie wnikał w ocenę efektywności 
rachunkowej podanego wzoru na momenty zwykłe. Z kolei prof. T. Gerstenkorn 
pokazał, co ma znaczenie praktyczne, że wzór ten można przedstawić w prostszej, 
wygodnej formie. Arkadiusz Kozłowski (Uniwersytet Gdański) przedstawił referat 
pt. Losowanie zrównoważone i kalibracja — różne metody, ten sam cel, w którym 
porównał alternatywną technikę, przyjętą do osiągnięcia tego samego celu. Dodat-
kowo dokonano analizy uwarunkowań oraz osiąganych korzyści z jednoczesnego 
stosowania dwóch rodzajów techniki. Rozważania teoretyczne wzbogacono wyni-
kami eksperymentów symulacyjnych z danymi rzeczywistymi. 
 Rozważając innowacyjne metody stosowane w analizie regresji, Jacek 
Stelmach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) przedstawił temat O wyko-
rzystaniu algorytmów genetycznych w ważonej MNK. Był to opis wykorzystania 
algorytmu genetycznego pozwalającego relatywnie szybko i w zbliżony do op-
tymalnego sposób ustalić wartości wag modelu regresyjnego zgodnie z najczę-
ściej wykorzystywanymi miarami dopasowania. Grażyna Dehnel (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu) przedstawiła referat Regresja odporna w badaniu 
podmiotów gospodarczych, w którym opisała próbę zastosowania wybranych 
metod regresji odpornej w badaniu podmiotów gospodarczych prowadzonym  
w statystyce publicznej. Łącząc zagadnienie funkcjonalnej analizy danych z te-
matem regresji, Daniel Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
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wygłosił referat Funkcjonalna regresja w krótkoterminowej predykcji ekono-
micznego szeregu czasowego. Omówił w nim niektóre propozycje przedstawiane 
w literaturze przez Hyndemana i jego współpracowników, a poświęcone krótko-
okresowej predykcji szeregów czasowych wykorzystujących funkcjonalną anali-
zę danych. Tadeusz Bednarski (Uniwersytet Wrocławski) wygłosił referat  
Metody statystycznej analizy przyczynowości, w którym korzystając z prac  
D. R. Coxa i J. Pearla dotyczących monografii O. Aalena, O. Borgana  
i H. Gjessinga, a także badań własnych, przedstawił i omówił kluczowe kate-
gorie statystyczne służące analizie przyczynowości. 
 Tematyka konferencji objęła również problem konstrukcji nowych miar 
statystycznych oraz analizy ich własności. Celem referatu Analiza wrażliwości 
miar dywergencji Csiszara przedstawionego przez Ewę Wędrowską (Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu) było zbadanie oraz wzajemne porównanie 
stopnia wrażliwości miary dywergencji Csiszára i podobieństwa struktur na 
zmianę stopnia rozbieżności struktur. Dwa wystąpienia związane z konstrukcją 
miar regionalnych wygłosiła Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomicz-
ny we Wrocławiu). Pierwszy referat dotyczył tematu Regionalnej miary odpor-
ności na kryzys ekonomiczny. Celem prezentacji było zaproponowanie konstruk-
cji miary odporności na kryzys możliwej do zastosowania dla danych regional-
nych. Drugi referat opracowany we współpracy z Markiem Sobolewskim (Poli-
technika Rzeszowska) nosił tytuł Regionalna ruchoma średnia przestrzenna. 
Autorzy wspólnego referatu mieli na celu zaproponowanie zastosowania analo-
gicznego podejścia do wygładzania regionalnych danych przestrzennych. 
 Ważnym zagadnieniem w omawianych referatach była weryfikacja hipotez. 
Janusz Wywiał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) zaprezentował temat 
O wyznaczaniu liczebności próby przy weryfikacji hipotezy o rozkładzie Benfor-
da. W referacie podjęto problem wyznaczania niezbędnej liczebności próby 
zapewniającej weryfikację właśnie postawionej hipotezy przy ustalonym pozio-
mie istotności i mocy testu. Dorota Pekasiewicz (Uniwersytet Łódzki) przedsta-
wiła temat Analiza wybranych metod wnioskowania statystycznego o rozkładzie 
statystyki maksimum. Autorka zaznaczyła, że w przypadku nieznanego rozkładu 
analizowanej zmiennej losowej konieczne jest rozstrzygnięcie za pomocą testów 
statystycznych, czy rozkład maksimum z próby jest rozkładem Gumbela czy też 
Frecheta lub Weibulla, a następnie oszacowanie parametrów tego rozkładu. Za-
prezentowała ona analizę własności wybranych metod weryfikacji hipotez staty-
stycznych oraz metod estymacji. Z kolei propozycję testu pozwalającego na 
wykrywanie zmian trendu przedstawili Michał Miłek i Grzegorz Kończak (Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach) w referacie O wykrywaniu zmian trendu 
z wykorzystaniem testów permutacyjnych. W wystąpieniu Dariusza Parysa 
(Uniwersytet Łódzki) pt. Modyfikacje kontroli stopy błędów w testowaniu wielo-
krotnym zaproponowano uogólnione podejście oparte na funkcji skalującej oraz 
ważonych stopach błędu. Pokazano procedury wielokrotne dające lepszą kontro-
lę nad błędami wnioskowania. 
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 Podczas konferencji analizowano również wykorzystanie metod bayesow-
skich w analizach statystycznych. Piotr Białowolski, Tomasz Kuszewski  
i Bartosz Witkowski (SGH) w referacie Porównanie uśredniania bayesowskiego 
oraz modeli czynnikowych w prognozowaniu podstawowych wielkości makro- 
ekonomicznych z wykorzystaniem danych z testów koniunktury omówili podej-
ście teoretyczne do modelowania i prognozowania podstawowych wielkości 
makroekonomicznych oparte na bardzo szerokim zestawie wskaźników obejmu-
jących wiele wymiarów aktywności ekonomicznej. Paweł Kobus (SGGW) 
przedstawił referat pt. Podejście bayesowskie do estymacji rozkładów plonów 
roślin uprawnych, w którym podjął próbę wykorzystania obserwacji plonów 
grupy gospodarstw do poprawienia jakości estymacji rozkładu prawdopodobień-
stwa plonów pojedynczego gospodarstwa. Mieczysław Gruda (Instytut Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy) 
w referacie Estymacja bayesowska rolniczej funkcji produkcji i jej równowag: 
modelowanie CGE zastosował bayesowskie oszacowanie funkcji wytwarzania 
translog do stosowania regionalnych obliczeń ogólnego modelu równowagi. 
 Tematyką szeroko omawianą na konferencji były metody klasyfikacji da-
nych, analizy dyskryminacyjnej i czynnikowej. Mariusz Kubus (Politechnika 
Opolska) w referacie zatytułowanym Selekcja zmiennych a problem szachowni-
cy podjął dyskusję nad metodami selekcji zmiennych w kontekście problemu 
szachownicy. Głównym celem wystąpienia było wskazanie rekomendacji do 
analizy zbiorów o podobnej strukturze klas. Piotr Białowolski (SGH) wygłosił 
także referat pt. Wykorzystanie konfirmacyjnej analizy czynnikowej w wariancie 
dla wielu grup oraz dynamicznych modeli czynnikowych do konstrukcji indeksu 
popytu na kredyt gospodarstw domowych. Omówiono w nim konstrukcję 
wskaźnika wyprzedzającego popyt na kredyt gospodarstw domowych. Celem 
referatu Porównanie dokładności metody odległości probabilistycznej i podej-
ścia zagregowanego w taksonomii autorstwa Doroty Rozmus (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach) było porównanie dokładności metody odległości pro-
babilistycznej z dokładnością podejścia zagregowanego w taksonomii. Piotr 
Tarka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) przedstawił pracę na temat Skala 
Likerta o różnej podstawie kategorii odpowiedzi a proces wyodrębniania czyn-
ników w eksploracyjnej analizie czynnikowej. Była to analiza porównawcza skali 
Likerta o różnej podstawie rozpiętości kategorii odpowiedzi w kontekście wyod-
rębniania czynników w eksploracyjnej analizie czynnikowej. 
 Katarzyna Stąpor (Politechnika Śląska) w referacie pt. Alternatywne, lepsze 
metody w krokowej analizie dyskryminacyjnej przedstawiła alternatywne metody 
wykorzystujące nowe algorytmy selekcji cech oraz zaprezentowała nową meto-
dę wykorzystującą metaheurystykę przeszukiwania z tabu. Stanisław Jaworski  
i Robert Pietrzykowski (SGGW) wygłosili referat pt. Analiza wielowymiarowa  
z elementami analizy funkcjonalnej na przykładzie dochodów gospodarstw rol-
nych w latach 2004—2012. Na podstawie wielowymiarowych metod przestrzen-
nych z elementami funkcjonalnej analizy danych autorzy zestawili dynamikę 
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dochodów według województw. Artur Zaborski (Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu) omówił temat Analiza zmian preferencji z wykorzystaniem metody 
wektorów dryfu. Spośród wybranych metod niesymetrycznego skalowania wie-
lowymiarowego szczególną uwagę zwrócił na metodę wektorów dryfu. Metoda 
ta umożliwia równoczesną prezentację na mapie percepcyjnej konfiguracji punk-
tów reprezentujących analizowane obiekty, jak również wektorów wskazujących 
kierunek i siłę zmian zachodzących w preferencjach respondentów. Artur Miku-
lec (Uniwersytet Łódzki) przedstawił referat Ocena działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2009—2013, w którym dokonał oceny 
aktywności prowadzonej działalności gospodarczej jednostek zatrudniających do 
9 osób w przekroju województw w latach 2009—2013. Piotr Strożek (Uniwersy-
tet Łódzki) omówił Ranking regionalnej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, 
w którym przedstawił klasyfikację GOW w województwach w latach 2003  
i 2011. 
 Zastosowanie metod klasyfikacyjnych w analizach państw Unii Europej-
skiej zaprezentowano w referacie Wykorzystanie TMR do badania konwergencji 
krajów Unii Europejskiej w latach 2001—2011 autorstwa Karoliny Górnej  
i Joanny Górnej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W badaniu do-
konano klasyfikacji regionów wykorzystując taksonomiczny miernik rozwoju  
w celu wyodrębnienia tzw. klubów konwergencji, w ramach których było bada-
ne zjawisko konwergencji w różnych ujęciach. Warto podkreślić, że referujące 
prezentowały jednocześnie zastosowanie programów statystycznych w swoich 
badaniach. Andrzej Dudek i Bartłomiej Jefmański (Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu) przygotowali referat pt. Rozmyta metoda TOPSIS i jej implemen-
tacja w środowisku R, w którym omówiono sposób implementacji miary synte-
tycznej w środowisku R. Celem referatu Ocena efektywności pakietu mi imputa-
cji danych brakujących wygłoszonego przez Jerzego Korzeniewskiego (Uniwer-
sytet Łódzki) było zbadanie jakości uzyskanych danych po uzupełnieniu zarów-
no w eksperymentach symulacyjnych, jak i na empirycznych zbiorach danych 
z repozytorium UCI. W charakterze metod konkurencyjnych zastosowano meto-
dy uzupełniania danych oparte na klasyfikacji danych, w szczególności na meto-
dach przestrzenno-gęstościowych grupowania obiektów. Justyna Brzezińska 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) omówiła analizę klas ukrytych, sto-
sowaną wówczas gdy zarówno zmienna obserwowalna, jak i zmienna ukryta 
mają charakter dyskretny. Do obliczeń empirycznych wykorzystano program 
R oraz dostępną w nim funkcję poLCA. 
 Odbyła się również wyczerpująca dyskusja dotycząca zastosowania metod 
statystycznych w analizach finansowych, w szczególności w zagadnieniach 
związanych z oceną ryzyka. Grażyna Trzpiot (Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach) przedstawiła referat pt. Wybrane funkcjonały — przestrzenne miary 
kwantylowe, w którym rozważała wybrane funkcjonały, które są odpornymi 
miarami opisowymi definiowanymi z wykorzystaniem wielowymiarowych prze-
strzennych kwantyli. Autorka omówiła przypadek wielowymiarowy z wykorzy-
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staniem podejścia opisu przestrzennego. Referat pt. Stochastyczny charakter 
celów w planowaniu finansowym gospodarstw domowych wygłosili Radosław 
Pietrzyk i Paweł Rokita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Wystąpie-
nie zawierało propozycję uwzględnienia rozkładu prawdopodobieństwa czasu 
realizacji oraz wielkości celów w optymalizacji planu finansowego gospodar-
stwa domowego. Dominik Krężołek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
przedstawił referat Aplikacja modeli zmienności i pomiar ryzyka na rynku metali 
szlachetnych, którego przedmiotem była prezentacja wybranych modeli zmien-
ności i analiza ryzyka w przypadku inwestycji podejmowanych na rynku metali 
szlachetnych. Analizę ryzyka przeprowadzono wykorzystując metodologię war-
tości zagrożonej. 
 Referat nt. Zjawiska długiej pamięci w opisywaniu warunkowej zmienności na 
rynku metali szlachetnych oraz wykorzystania danych o wysokiej częstotliwości 
przedstawili Kashif Saleem (Lappeenranta University of Technology, Finland)  
i Muhmmad Naeem (Sapienza Universita di Roma). Autorzy zastosowali mode-
le FIGARCH z różną częstotliwością danych. W referacie wskazano możliwość 
wykorzystania wyników do prognozowania zmienności przy planowaniu strate-
gii inwestycyjnej o różnych okresach. Monika Mościbrodzka i Magdalena Homa 
(Uniwersytet Wrocławski) przedstawiły pracę pt. Zastosowanie modeli market-
timing do oceny ryzyka i efektywności UFK w Polsce, w której omówiły wyko-
rzystanie modeli stosowanych do oceny efektywności funduszy inwestycyjnych 
akcji w badaniu efektywności i ryzyka funduszy kapitałowych UFK. Renata 
Karkowska (Uniwersytet Warszawski) omówiła temat Zastosowanie modelu 
GARCH (1.1) do szacowania transmisji szoków na rynku obligacji. Celem bada-
nia była identyfikacja zmienności spreadu kredytowego obligacji w wybranych 
krajach europejskich w czasie kryzysu finansów publicznych Grecji w latach 
2010—2013. Tematyka obligacji omawiana była w innym kontekście w refera-
cie Determinanty rentowności długoterminowych obligacji skarbowych w kra-
jach UE w latach 1980—2013 autorstwa Wiktora Wojciechowskiego, Piotra 
Ciżkowicza, Andrzeja Rzońcy i Rafała Sadocha (SGH). Przeanalizowano w nim 
determinanty rentowności 10-letnich obligacji skarbowych denominowanych  
w walucie krajowej na podstawie wyników estymacji modeli panelowych dla  
23 krajów Unii Europejskiej w latach 1980—2012. Paweł Fiedor (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie) w referacie Analiza ewolucji nieliniowych sieci fi-
nansowych w czasie pominął standardową analizę statycznej struktury tych sieci 
i skupił się na zagadnieniu ich ewolucji. W badaniu oparł analizę na współczyn-
niku największej korelacji Hirschfelda-Gebeleina-Rény’ego. Celem pracy Pro-
dukty strukturyzowane na polskim rynku Anny Jurek (Uniwersytet Łódzki) było 
podjęcie analizy istniejących produktów strukturyzowanych pod względem za-
stosowanych w nich strategii opcyjnych i odpowiedź na pytanie, czy istnieją 
strategie najbardziej efektywne. 
 Tematy konferencji WAS 2014 objęły również metody stosowane w anali-
zach demograficznych. Justyna Wilk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła-
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wiu) omówiła temat Zastosowanie danych symbolicznych w konstrukcji grawita-
cyjnego modelu przepływów migracyjnych. W referacie autorka omówiła kon-
cepcję danych symbolicznych i możliwości jej wykorzystania w analizie danych 
regionalnych i ekonometrii przestrzennej. Referat Macierze projekcji populacji  
i twierdzenia ergodyczne przedstawił Piotr Szczepocki (Uniwersytet Łódzki). 
Omówił w nim analizę asymptotyczną dynamiki populacji przy wykorzystaniu 
macierzy projekcji. W szczególności autor zajął się twierdzeniami ergodycznymi 
dynamiki populacji. 
 Uczestnicy konferencji przedstawili też zastosowanie metod statystycznych 
w analizach empirycznych. W referacie Wykorzystanie analizy trwania do 
oceny skuteczności programu zwiększającego efektywność zawodową autorki 
Iwona Markowicz i Beata Bieszk-Stolorz (Uniwersytet Szczeciński) dokonały 
oceny wpływu realizacji programu zwiększającego efektywność zawodową na 
czas trwania bezrobocia. Z kolei Dorota Strózik i Tomasz Strózik (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu) rozważali temat Jaki wpływ na jakość życia dzieci 
mają relacje rodzinne? Pierwsze wnioski z realizacji projektu Children’s Worlds 
w Polsce. Przedmiotem badania była ocena jakości życia rodzinnego i jego 
wpływ na jakość życia dzieci w subiektywnym ujęciu. Model predykcji lojalno-
ści klientów biur podróży w Polsce przedstawili Izabela Michalska-Dudek  
i Andrzej Dudek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Autorzy omówili 
istotę modelu przewidywania lojalności klientów oraz jej przykładowe zastoso-
wanie i weryfikację dla sieci franczyzowej biur podróży w Polsce. W referacie 
autorstwa Rafała Jędrusia i Anny Manowskiej (Politechnika Śląska) Wykorzy-
stanie analizy harmonicznej w prognozowaniu wielkości sprzedaży węgla ka-
miennego zaproponowano model dekompozycji ciągu czasowego do prognozo-
wania wielkości sprzedaży węgla kamiennego, w którym wyodrębniono składo-
we systematyczne — tendencję rozwojową oraz dwie składowe cykliczne. Refe-
rat pt. Badanie zachowania użytkowników portalów internetowych przedstawił 
Germanas Budnikas (Uniwersytet w Białymstoku). Celem tego badania była 
analiza modeli zachowania użytkowników finalizujących transakcje w portalu 
internetowym (np. zamówienie usługi) oraz analiza interakcji użytkowników dla 
wpływania na ich czynności w przypadku potwierdzenia hipotezy o możliwości 
niezakończenia transakcji. Sławomir Kulesza i Mirosław Bełej (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) zaprezentowali temat Niestacjonarne szeregi 
czasowe cen nieruchomości mieszkaniowych. W referacie podjęto próbę analizy 
dynamiki zmian cen nieruchomości traktowanej jako proces stochastyczny 
w aspekcie stacjonarności lub niestacjonarności szeregów czasowych. Magdale-
na Chmielińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) w referacie Koszty 
kontroli odbiorczej dla liczbowej oceny właściwości przy niezgodności rozkładu 
charakterystyki z założeniami przedstawiła procedurę wyznaczania stałej k licz-
bowego planu odbiorczego o zadanej liczebności próbki i ryzyku producenta 
w przypadku rozkładu kontrolowanej charakterystyki istotnie różnego od roz-
kładu normalnego. Michał Szymczak (Uniwersytet Łódzki) i Jarosław Grabo-
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wicz (BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.) przygotowali referat 
pt. Analiza procesu kurczenia się produktu z polipropylenu z zastosowaniem 
modelu nieliniowego. Omówiono w nim kurczenie się części z tworzywa sztucz-
nego na przykładzie modułu przedniego suszarki do ubrań. Bronisław Ceranka  
i Małgorzata Graczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) w swoich refera-
tach przedstawili zagadnienie konstrukcji chemicznych układów wagowych. 
Pierwszy referat pt. Regularne D-optymalne chemiczne układy wagowe o skore-
lowanych błędach: konstrukcja omawiał tematykę wyznaczenia chemicznego 
układu wagowego spełniającego kryterium D-optymalności przy założeniu, że 
błędy pomiarów są jednakowo skorelowane i mają równe wariancje. Drugi refe-
rat zatytułowany Metoda konstrukcji regularnego A-optymalnego chemicznego 
układu wagowego prezentował nową metodę konstrukcji macierzy regularnego 
A-optymalnego chemicznego układu wagowego. 
 Podsumowania konferencji dokonał Czesław Domański. Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego podziękował wszystkim za udział w konferencji  
i poinformował, że XXXIV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowy-
miarowa analiza statystyczna 2015, (WAS 2015) (The 34th International Annual 
Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2015) odbędzie się  
w Łodzi od 16 do 18 listopada 2015 r. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjne-
go przyszłorocznej edycji objął Czesław Domański, a sekretarzami naukowymi 
zostały Anna Jurek i Elżbieta Zalewska. 

 
Oprac. dr Marta Małecka, mgr Elżbieta Zalewska — Uniwersytet Łódzki 
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