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BADANIE STABILNO�CI KLASYFIKACJI POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POD

WZGL�DEM SYTUACJI GOSPODARCZEJ W LATACH 2007-2021

Barbara Batóg
Uniwersytet Szczeci«ski

Katarzyna Wawrzyniak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Pandemia COVID-19 miaªa bardzo du»y wpªyw na wiele aspektów zwi¡zanych z funkcjonowaniem
gospodarki oraz z jako±ci¡ »ycia ludno±ci. Gªównym celem w przeprowadzonym badaniu b¦dzie spraw-
dzenie jak w czasie pandemii poradziªy sobie pod wzgl¦dem gospodarczym poszczególne powiaty
województwa zachodniopomorskiego, a tym samym uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy powiaty,
które w poprzednich latach byªy bardziej (mniej) rozwini¦te nadal znajduj¡ si¦ w takiej grupie po-
wiatów, czy te» w latach pandemii zaszªy w tym zakresie wyra¹ne zmiany? W pierwszej kolejno±ci
w ka»dym roku badanego okresu zostanie dokonany podziaª powiatów na grupy z wykorzystaniem
wybranych zmiennych charakteryzuj¡cych sytuacj¦ przedsi¦biorstw, sytuacj¦ na rynku pracy oraz
sytuacj¦ �nansow¡ jednostek samorz¡du terytorialnego (powiatów). W drugiej kolejno±ci zostan¡
wyznaczone miary podobie«stwa pogrupowania powiatów w poszczególnych latach. Na podstawie
warto±ci tych miar b¦dzie mo»na wnioskowa¢ o stabilno±ci klasy�kacji powiatów w latach 2007-2021,
a tym samym wykryte zostan¡ okresy i powiaty, w których ta stabilno±¢ zostaªa zakªócona. Dane
dotycz¡ce wybranych zmiennych za lata 2007-2021 b¦d¡ pochodziªy z Banku Danych Lokalnych GUS

Sªowa kluczowe: grupowanie, badanie stabilno±ci, sytuacja gospodarcza, rozwój regionalny
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D�UGOOKRESOWY ROZWÓJ LOKALNY: WP�YW
KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

Jacek Batóg

Barbara Batóg
Uniwersytet Szczeci«ski

Celem przeprowadzonego badania b¦dzie identy�kacja zmian w dªugookresowym rozwoju lokalnym w
Polsce. Próba badawcza obejmie wszystkie gminy z uwzgl¦dnieniem ich podziaªu wedªug kryterium
administracyjnego. Zastosowane podej±cie umo»liwi wyznaczenie nie tylko dªugookresowej ±cie»ki
rozwoju poszczególnych rodzajów gmin, lecz równie» okre±lenie ich odporno±ci na pojawiaj¡ce si¦
kryzysy gospodarcze. W badaniu wykorzystana zostanie metoda klasy�kacyjna oparta na wzorcu i
antywzorcu rozwoju w uj¦ciu dynamicznym, pozwalaj¡cym porównywa¢ uzyskiwane warto±ci miar w
czasie. Oryginalno±¢ proponowanej analizy polega nie tylko na wykorzystaniu danych obejmuj¡cych
dªugi okres badawczy � lata 2006-2020 � oraz peªn¡ populacj¦ polskich gmin, lecz przede wszystkim
na porównaniu efektów wpªywu na rozwój gmin dwóch ostatnich kryzysów o odmiennym charakterze:
pierwszego wywoªanego na rynku nieruchomo±ci w USA w 2007 roku oraz drugiego spowodowanego
pojawieniem si¦ koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku. Dodatkowym aspektem poruszanym w
badaniu b¦dzie analiza zmiany rozkªadów miar rozwoju charakteryzuj¡cych badane rodzaje gmin w
poszczególnych latach.

Literatura:
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CZYNNIKI WP�YWAJ�CE NA REGIONALNE
ZRÓ�NICOWANIE NADUMIERALNO�CI W POLSCE W 2020

ROKU

Jacek Bro»yna

Marek Sobolewski
Politechnika Rzeszowska

Celem publikacji jest okre±lenie gªównych przyczyn nadumieralno±ci w Polsce w drugiej poªowie 2020
roku. Obj¦cie analiz¡ jedynie 2020 roku jest podyktowane dost¦pno±ci¡ danych � zwªaszcza tych szcze-
góªowych, dotycz¡cych funkcjonowania sªu»by zdrowia w podziale na miesi¡ce, rodzaje schorze« oraz
tryb przyj¦cia. Aby zbada¢ efektywno±¢ danej procedury medycznej (leku, schematu terapeutycz-
nego, metody rehabilitacji) prowadzi si¦ zwykle randomizowane badania kliniczne. Nie zawsze jest to
jednak mo»liwe i wtedy w ochronie zdrowia wykorzystuje si¦ analiz¦ retrospektywn¡. Podobne podej-
±cie zastosowano w poni»szym artykule, zakªadaj¡c, i» czynniki negatywnie wpªywaj¡ce na sytuacj¡
zdrowotn¡ mog¡ zosta¢ wykryte w analizie przekrojowej. A gªównym takim czynnikiem, oczywi±cie
poza naturalnymi zjawiskami epidemicznymi, który mógª wpªywa¢ na poziom nadumieralno±ci, byªo
bezprecedensowe ograniczenie dost¦pno±ci do lecznictwa szpitalnego � z tego powodu analiz¦ prowa-
dzono w podziale na województwa, bowiem wi¦kszo±¢ pacjentów jest leczonych w obr¦bie tego samego
województwa (powiat jest tu zbyt maª¡ jednostk¡). W pracy zastosowano ró»norodne techniki analiz
statystycznych, których dobór wynikaª z postawionych problemów badawczych i specy�ki dost¦pnych
danych. Wykorzystano mi¦dzy innymi analiz¦ regresji. Uzyskane wyniki s¡ wa»ne z punktu widzenia
oceny sposobu zarz¡dzania kryzysem zdrowotnym w 2020 r.

Literatura:

Basiukiewicz P., Ani jednej ªzy. Ochrona zdrowia w pandemii, Warsaw Enterprise Institute, Raporty
� marzec 2021. Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of
COVID-19-related mortality, 2020-21, The Lancet, 2022, doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02796-3.

Rosenbaum L., The untold toll � the pandemic's e�ects on patients without COVID-19, The New
England Journal of Medicine, 2020, doi:10.1056/nejmms2009984.
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OCENA ZMIAN W PROCESIE STARZENIA SI� LUDNO�CI W
KRAJACH UE W LATACH 2001-2020 Z ZASTOSOWANIEM

DYNAMICZNEJ TAKSONOMII RELATYWNEJ

Gra»yna Dehnel
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marek Walesiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocªawiu

Jednym z najistotniejszych wyzwa« Unii Europejskiej jest proces starzenia si¦ spoªecze«stw. Celem
badania naukowego jest ocena zmian i terytorialnego zró»nicowania starzenia si¦ ludno±ci krajów UE.
Analiz¡ obj¦to lata 2001-2020. Dane statystyczne zaczerpni¦to z Eurostatu. Uwzgl¦dniono zmienne
charakteryzuj¡ce demogra�czne zmiany zarówno od podstawy, jak i od góry piramidy wieku ludno±ci
krajów UE. W analizie zastosowano nast¦puj¡ce zmienne: mediana wieku, udziaª ludno±ci w wieku
65+ w ogóle populacji, wska¹nik �podwójnego starzenia�, indeks staro±ci, wspóªczynnik obci¡»enia
osobami starszymi. Do oceny zmian i terytorialnego zró»nicowania starzenia si¦ ludno±ci w krajach
UE zastosowano metod¦ dynamicznej taksonomii relatywnej. Otrzymane wyniki pozwoliªy na gra-
�czne zobrazowanie zmian w procesie starzenia si¦ ludno±ci w krajach UE w latach 2001-2020. Na
tej podstawie sformuªowano wnioski w zakresie oceny zmian i terytorialnego zró»nicowania starzenia
si¦ ludno±ci krajów UE.

Sªowa kluczowe: starzenie si¦, dynamiczna taksonomia relatywna, miary agregatowe, program R

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE AGING PROCESS OF THE
POPULATION IN THE EU COUNTRIES IN 2001-2020 WITH

THE APPLICATION OF A DYNAMIC RELATIVE TAXONOMY

One of the most important challenges for the European Union is the aging of societies. The aim
of the scienti�c research is to assess the changes and territorial di�erentiation of the aging of the
population of the EU countries. The analysis is based on the Eurostat database and covered the
years 2001-2020. The variables characterizing demographic changes both from the base and the top
of the age pyramid of the population of the EU countries were taken into account. The following
variables were used in the analysis: median age, old-age rate, double ageing index, ageing index,
old-age dependency ratio. The dynamic relative taxonomy method was used to assess the changes
and territorial di�erentiation of the aging population in the EU countries. The obtained results made
it possible to graphically illustrate changes in the aging process of the population in the EU countries
in the period 2001-2020. On this basis, conclusions were drawn regarding the assessment of changes
and territorial di�erentiation of the aging of the population of the EU countries.

Key words: aging, dynamic relative taxonomy, aggregate measures, R program

Literatura:

Dehnel G., Goªata E., Walesiak M. (2020), Assessment of changes in population aging in regions
of the V4 countries with application of multidimensional scaling, Argumenta Oeconomica, 1(44),
77-100. DOI: https://doi.org/10.15611/aoe.2020.1.04
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mensional Indicator Analysis via Dynamic Relative Taxonomy, Energies, 14(16), 4990, 1-19. DOI:
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ZASTOSOWANIE METODY DYNAMIC TIME WARPING DO
PORÓWNANIA DYNAMIKI STOPNIA REALIZACJI CELU

ZRÓWNOWA�ONEGO ROZWOJU SDG8 W PA�STWACH UE

Krzysztof Dmytrów

Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeci«ski

Zrównowa»ony rozwój jest jednym z gªównych wyzwa«, z którymi nale»y si¦ zmierzy¢, aby zapewni¢
sprawiedliwe i zrównowa»one ±rodowisko spoªeczne i gospodarcze. Obejmuje on 17 celów, spo±ród
których najwi¦ksze znaczenie gospodarcze ma Cel 8 (SDG8) (Godna praca i wzrost gospodarczy).
Celem badania jest porównanie dynamiki zmiennej syntetycznej b¦d¡cej ocen¡ stopnia realizacji celu
SDG8 dla krajów Unii Europejskiej w latach 2002-2021. Porównania dokonano w dwóch aspektach.
Pierwszym byªo porównanie ze sob¡ pa«stw UE, a drugim porównanie pa«stw ze wzorcem rozwoju.

Do konstrukcji zmiennej syntetycznej wykorzystano dwie metody: metod¦ agregacji wzorcowej
Hellwiga oraz bezwzorcowej COPRAS. Dynamik¦ zmiennej syntetycznej porównano za pomoc¡ me-
tody Dynamic Time Warping (DTW). Jednorodne pod wzgl¦dem dynamiki grupy pa«stw wyod-
r¦bniono za pomoc¡ metody grupowania hierarchicznego. Obliczenia wykonano w programie R za
pomoc¡ pakietów: clusterSim, dtw oraz factoextra.

Nowatorstwem badania jest wykorzystanie metody DTW do oceny dynamiki stopnia realizacji
celów zrównowa»onego rozwoju. Okres badawczy obejmuje dwa okresy kryzysowe: kryzys �nansowy
z lat 2007-2009 oraz kryzys zdrowotny spowodowany pandemi¡ COVID-19 (lata 2020-2021). Zasto-
sowana metoda badawcza pozwoli oceni¢, czy kryzysy te wpªyn¦ªy na dynamik¦ stopnia realizacji
celu SDG8.

Sªowa kluczowe: rozwój zrównowa»ony, rynek pracy, wzrost gospodarczy, porz¡dkowanie liniowe,
metoda Dynamic Time Warping, analiza skupie«

APPLICATION OF THE DYNAMIC TIME WARPING METHOD
TO COMPARE THE DYNAMICS OF THE DEGREE OF

FULFILMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL
SDG8 IN THE EU COUNTRIES

Sustainable development is one of the main challenges to be addressed to ensure fair and sustainable
social and economic environments. It comprises 17 goals, of which Goal 8 (SDG8) (Decent work
and economic growth) is the most economically signi�cant. The aim of the study is to compare the
dynamics of the synthetic variable that is an assessment of the degree of ful�lment of SDG8 for the
European Union countries between 2002 and 2021. The comparison was made in two aspects. The
�rst one was the comparison of EU countries with each other, and the second � the comparison of
countries with the pattern of development.

The synthetic variable was constructed by using two methods: the Hellwig method for pattern
aggregation and the COPRAS method for pattern-free aggregation. The dynamics of the synthetic
variable was compared using the Dynamic Time Warping (DTW) method. Homogeneous groups of
countries in terms of dynamics were distinguished using the hierarchical clustering method. Calcula-
tions were performed in the R programme using the packages: clusterSim, dtw and factoextra.

The novelty of the study is the application of the DTW method to assess the dynamics of the de-
gree of ful�lment of the Sustainable Development Goals. The research period covers two crisis periods:
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the �nancial crisis of 2007-2009 and the health crisis caused by the COVID-19 pandemic (2020-2021).
The research method used allows to assess whether these crises have a�ected the dynamics of the
degree of achievement of the SDG8 goal.

Key words: sustainable development, labour market, economic growth, linear ordering, Dynamic
Time Warping, cluster analysis
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ANALIZA WP�YWU SPO�ECZNEGO DZIA�ALNO�CI
NAUKOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJE
SZKOLNICTWA WY�SZEGO W WYBRANYCH

DYSCYPLINACH OBSZARU NAUK SPO�ECZNYCH W POLSCE
I WIELKIEJ BRYTANII

Agata Dobranowska

Paweª Lula

Magdalena Talaga
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jedn¡ z podstawowych misji szkóª wy»szych w Polsce jest uczestnictwo w szeroko rozumianym roz-
woju spoªecznym. Zadanie to zostaªo uprawomocnione poprzez trzecie kryterium ewaluacji jako±ci
dziaªalno±ci naukowej i wprowadzone przepisami ustawy �Prawo o szkolnictwie wy»szym i nauce�, a
jego ocena, po raz pierwszy, nast¡piªa w 2022 roku. Kryterium tym jest wpªyw dziaªalno±ci naukowej
na funkcjonowanie spoªecze«stwa i gospodarki.

Ocena wpªywu nast¦puje poprzez analiz¦ opisów zwi¡zku mi¦dzy wynikami bada« naukowych
lub prac rozwojowych albo dziaªalno±ci naukowej w zakresie twórczo±ci artystycznej a gospodark¡,
funkcjonowaniem administracji publicznej, ochron¡ zdrowia, kultur¡ i sztuk¡, ochron¡ ±rodowiska
naturalnego, bezpiecze«stwem i obronno±ci¡ pa«stwa lub innymi czynnikami wpªywaj¡cymi na rozwój
cywilizacyjny spoªecze«stwa. Opisy sporz¡dza si¦ na podstawie dowodów wpªywu.

Przeprowadzone po raz pierwszy ocena wpªywu dziaªalno±ci naukowej uczelni na funkcjonowanie
spoªecze«stwa i gospodarki uwzgl¦dniaªa tylko te dowody wpªywu, które ujawniªy si¦ w latach 2017-
2021.

Dokumentem inicjuj¡cym wprowadzenie omawianego tu kryterium byªa Biaªa Ksi¦ga Innowacji.
Zostaªa ona opublikowana w 2016 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy»szego. W doku-
mencie tym zakomunikowano wprowadzenie do oceny jednostek � na wzór Wielkiej Brytanii elementu
�socialimpact� � wpªywu, jaki uczelnia wywiera na gospodark¦ i spoªecze«stwo.

W kontek±cie brytyjskim z kolei, opisywany element Reaserch Excellence Framework (REF), za-
istniaª w 2014 roku, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono do ewaluacji �socialimpact�. W przypadku
brytyjskiej oceny, brany pod uwag¦ okres opisywanych oddziaªywa« miaª miejsce pomi¦dzy 2008 a
lipcem 2013 roku.

Niniejszy artykuª podejmuje prób¦:

1) przeprowadzenia porównania zaªo»e« elementu �socialimpact� wyst¦puj¡cego w ramach sys-
temu REF 2014 za lata 2008- 2013 oraz zaªo»e« III kryterium ewaluacji jako±ci dziaªalno±ci naukowej
obowi¡zuj¡cego w ramach ewaluacji polskich uczelni za lata 2017-2021,

2) analiz¦ tematyki opisów wpªywu w zakresie REF 2014 � w ramach panelu gªównego C (na-
uki ekonomiczne i spoªeczne) i nast¦puj¡cych paneli dyscyplinarnych: Economics and Econometrics,
Business and Management Studies, Law, Politics and International Studies,

3) analiz¦ tematyki opisów wpªywu w ramach ewaluacji jako±ci dziaªalno±ci naukowej 2022 dla
nast¦puj¡cych dyscyplin naukowych: ekonomia i �nanse, nauki o zarz¡dzaniu i jako±ci, nauki prawne,
nauki o polityce i administracji,

4) badanie podobie«stwa zagadnie«, w przygotowywanych po raz pierwszy, brytyjskich i polskich
opisach przypadków wpªywu dziaªalno±ci naukowej na rozwój gospodarki i spoªecze«stwa.
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Przyj¦ta metodyka badacza obejmuje:

1) pozyskanie opisów wpªywu zgªoszonych w trakcie oceny REF 2014 oraz ewaluacji dziaªalno±ci
naukowej polskich jednostek szkolnictwa wy»szego w 2022 roku,

2) wst¦pna analiza tekstów obejmuj¡ca lematyzacj¦, usuni¦cie sªów nieistotnych, identy�kacj¦
nazw wªasnych, opart¡ na ontologiach dziedzinowych identy�kacj¦ terminów charakterystycznych
dla nauk spoªecznych,

3) identy�kacja tematów wyst¦puj¡cych w analizowanym zbiorze dokumentów za pomoc¡ metody
LDA (metody ukrytej alokacji Dirichleta) ,

4) dokonanie metody okre±lania podobie«stwa pomi¦dzy dokumentami, bazuj¡cego na analizie
zró»nicowania znaczenia tematów zidenty�kowanych w dokumentach, za pomoc¡ metody LDA,

5) dobór optymalnych metod wizualizacji zidenty�kowanych tematów oraz opisów wpªywu,
6) przeprowadzenie analizy skupie« polskich i brytyjskich opisów wpªywu spoªecznego,
7) interpretacj¦ uzyskanych wyników i sformuªowanie wniosków z bada«.
Wszystkie planowane prace obliczeniowe zostan¡ zrealizowane przy wykorzystaniu autorskiego

oprogramowania przygotowanego w j¦zykach R i Python.
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WYKORZYSTANIE SYNTETYCZNEJ METODY KONTROLNEJ
SCM DO SZACOWANIA ZYSKÓW/KOSZTÓW

PRZYNALE�NO�CI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Andrzej Dudek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocªawiu

Syntetyczne metody kontrolne (Synthetic Control Methods - SCM) obejmuj¡ budow¦ obiektów syn-
tetycznych jako wypukªych kombinacji rzeczywistych obiektów. Wagi de�niuj¡ce obiekt syntetyczn¡
s¡ dobierane w taki sposób, aby najlepiej przybli»aªa ona odpowiednie cechy obiektu rzeczywistego
poddanego okre±lonemu dziaªaniu.

Wyestymowane wagi dla obiektu syntetycznego s¡ wykorzystywane do oszacowania warto±ci wy-
branej cechy, które zostaªyby zaobserwowana dla analizowanego obiektu w przypadku braku tego
dziaªania Algorythm SCM/ Synth konstruuje grupy kontrolne poprzez poszukiwanie optymalnych
wag odzwierciedlaj¡cych obiekt poddany dziaªaniu w±ród obiektów niepoddanych temu dziaªaniu.
Po znalezieniu odpowiednich wag zarówno dla zmiennych (zjawisk) jak i dla obiektów (regionów,
krajów) s¡ one wykorzystywane do skonstruowania miary syntetycznej odzwierciedlaj¡cej poziom
badanego zjawiska w przypadku, gdyby obiekt nie zostaª podany dziaªaniu.

W badaniu zastosowano metod¦ SCM do oszacowania ró»nic pomi¦dzy rzeczywistym poziomem
polskiego PKB per capita a jego teoretycznym poziomem dla obiektu syntetycznego odpowiadaj¡cego
Polsce, która nie przyst¡piªa do Unii Europejskiej. Badanie dotyczy¢ b¦dzie lat 1995-2020 z oszacowa-
niem teoretycznej �luki� w polskim PKB w latach 2004-2020 dla dwóch scenariuszy uwzgl¦dniaj¡cych
odpowiednio 18 i 14 krajów spoza Unii.

Praca ma charakter czysto aplikacyjny, wpisuj¡c si¦ w dyskusj¦ o kosztach i zyskach przynale»no±ci
Polski do Unii Europejskiej.
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OCENA PRAWDOPODOBIE�STWA PODJ�CIA PRACY PRZEZ
OSOBY W WIEKU 50 LAT I WI�CEJ W POLSCE �

DOK�ADNO�� PREDYKCJI W CZASIE DLA DANYCH
CENZUROWANYCH

Wioletta Grzenda
Szkoªa Gªówna Handlowa w Warszawie

W badaniach nad aktywno±ci¡ zawodow¡ osób w wieku 50 lat i wi¦cej badacze koncentruj¡ si¦ cz¦sto
na wycofywaniu si¦ z rynku pracy. Powodzenie dziaªa« zwi¡zanych z aktywizacj¡ zawodow¡ osób w
starszym wieku wymaga natomiast poznania na poziomie indywidualnym czynników sprzyjaj¡cych
podejmowaniu przez nie pracy. Z dotychczasowych bada« wynika, »e szanse na powrót do zatrud-
nienia malej¡ wraz z dªugo±ci¡ czasu pozostawania bez pracy. W przypadku osób starszych, które
jeszcze nie posiadaj¡ uprawnie« emerytalnych szanse te zale»¡ równie» od czasu jaki im pozostaª do
ich uzyskania. Celem badania jest ocena prawdopodobie«stwa podj¦cia pracy przez osoby w wieku
50-71 lat na podstawie ich indywidualnych charakterystyk w zale»no±ci od dªugo±ci czasu pozosta-
wania bez pracy. W badaniu wykorzystano dane pochodz¡ce z Badania Aktywno±ci Ekonomicznej
Ludno±ci z lat 2019-2020. Kluczowe czynniki determinuj¡ce podj¦cie pracy wyznaczono przy u»yciu
modelu regresji Coxa. Z uwzgl¦dnieniem tych czynników za pomoc¡ skorygowanej funkcji prze»ycia
pokazano jak zmienia si¦ w czasie prawdopodobie«stwo podj¦cia pracy przez osoby w wieku 50 lat i
wi¦cej w Polsce. Do oceny dokªadno±ci otrzymanej predykcji zaproponowano wykorzystanie krzywej
ROC zale»nej od czasu.

Sªowa kluczowe: rynek pracy, starzenie si¦ populacji, model regresji Coxa, skorygowana funkcja
prze»ycia, analiza prze»ycia
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PORÓWNANIE ESTYMATORA NAJWI�KSZEJ
WIAROGODNO�CI Z ESTYMATOREM NIEOBCI��ONYM

ODSETKA PYTA� DRA�LIWYCH W MODELU
NIEZRANDOMIZOWANYCH ODPOWIEDZI KRZY�OWYCH

Stanisªaw Jaworski
SGGW w Warszawie

Jednym z problemów w badaniach ankietowych jest szacowanie odsetka odpowiedzi na pytania dra»-
liwe. Wymaga on stosowania specjalnych modeli odpowiedzi. Pierwszym tego typu modelem byª
model zrandomizowanych odpowiedzi (Warner 1965). Obecnie istnieje wiele innych modeli. W±ród
nich znajduje sie model niezrandomizowanych odpowiedzi krzy»owych (Yu i in. 2008). Estymator od-
setka pyta« dra»liwych w tym modelu mo»e przyjmowa¢ warto±ci spoza przedziaªu <0,1>. W pracy
zostanie pokazany wpªyw, jaki na wªasno±ci tego estymatora ma jego zaw¦»enie do przedziaªu <0,1>.
Pomimo tego, »e w pracyYu (Yu i in. 2008) estymator ten zostaª wymieniony jako zmody�kowany
estymator najwi¦kszej wiarygodno±ci, jego wªasno±ci nie zostaªy omówione. Faktycznie estymator ten
jest estymatorem najwi¦kszej wiarygodno±ci, natomiast w pracy Yu autorzy skupili swoj¡ uwag¦ na
estymatorze nieobci¡»onym, który bª¦dnie nazwali estymatorem najwi¦kszej wiarogodno±ci.

Sªowa kluczowe: pytania dra»liwe, model niezrandomizowanych odpowiedzi krzy»owych
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TAKSONOMICZNA ANALIZA ZRÓ�NICOWANIA
RYNKUPRACY W MIEJSKICH OBSZARACH

FUNKCJONALNYCH O�RODKÓW WOJEWÓDZKICH

Tomasz Józefowski
Urz¡d Statystyczny w Poznaniu

Marcin Szymkowiak

Kamil Wilak

Gra»yna Dehnel
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Urz¡d Statystyczny w Poznaniu

Monitorowanie i diagnoza sytuacji na rynku pracy to jeden z kluczowych elementów sprawnego
zarzadzania pa«stwem.Rzetelne informacje w tym zakresie umo»liwiaj¡ podejmowanie dziaªa« po-
zwalaj¡cych na ograniczanie negatywnych skutków zachodz¡cych zmian. Wobec rosn¡cych potrzeb
informacyjnych, zarówno na arenie krajowej, jak i mi¦dzynarodowej, oczekuje si¦ zatem, ze staty-
styka publiczna dostarczy rzetelnych informacji dla wcze±niej nieplanowanych domen w badaniach
reprezentacyjnych. Jednym z po»¡danych przekrojów, dla którego istnieje obecnie zapotrzebowanie
na temat sytuacji na rynku pracy, s¡ miasta wraz ze swoimi obszarami funkcjonalnymi. Dla tak
wyznaczonych jednostek przestrzennych brakuje obecnie szczegóªowej informacji dostarczanej gªów-
nie na podstawie bada« reprezentacyjnych w obszarze rynku pracy. Przyczyn¡ tego jest maªa liczba
reprezentantów bior¡cych udziaª w badaniu w tak okre±lonych przekrojach. Remedium na tego typu
ograniczenia mog¡ stanowi¢ metody statystyki maªych obszarów (SMO), które umo»liwiaj¡ uzy-
skiwanie wiarygodnych szacunków na ni»szych poziomach agregacji przestrzennej, czy dla bardziej
szczegóªowo zde�niowanych domen, charakteryzuj¡cych si¦ maª¡ liczebno±ci¡ próby. Aplikuj¡c podej-
±cie SMO podczas przeprowadzonych prac analitycznych zastosowano jeden z estymatorów po±red-
nich typu SPREE do oszacowania wybranych wska¹ników rynku pracy dla 17 miejskich obszarów
funkcjonalnych o±rodków wojewódzkich (MOF OW), które stanowiªy potencjalny zbiór zmiennych
diagnostycznych do przeprowadzenia analizy taksonomicznej. Gªównym celem referatu b¦dzie ocena
stopnia zró»nicowania sytuacji panuj¡cej na rynku pracy w 17 MOF OW przy wykorzystaniu wy-
branych metod analizy taksonomicznej takich jak Topsis, czy te» hierarchicznej metody grupowania
Warda.

Sªowa kluczowe: statystyka maªych obszarów, rynek pracy, Topsis, metoda Warda
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ZASTOSOWANIE INDEKSU GRUBO�CI OGONA ROZK�ADÓW
STÓP ZWROTU DO OCENY W�ASNO�CI Z�OTA JAKO

BEZPIECZNEJ PRZYSTANI DLA INWESTYCJI NA RYNKACH
AKCJI

Maªgorzata Just

Krzysztof Echaust
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W czasie kryzysów inwestorzy, aby unikn¡¢ ryzyka ogromnych strat z inwestycji na rynkach ka-
pitaªowych, szukaj¡ bezpiecznej przystani. Baur i Lucey (2010) wprowadzili de�nicj¦ bezpiecznej
przystani jako aktywów nieskorelowanych lub ujemnie skorelowanych z innymi aktywami w czasach
zawirowa« na rynkach. Wi¦kszo±¢ bada« empirycznych koncentruje si¦ na zale»no±ci mi¦dzy walorem
inwestycyjnym lub portfelem a aktywami typu �bezpieczna przysta«� i wykorzystuje dwuwymiarowe
modele ekonometryczne do uchwycenia struktury zale»no±ci mi¦dzy nimi. Baur i in. (2022) twierdz¡,
»e koncentracja na korelacjach nie jest wystarczaj¡ca i mo»e prowadzi¢ do niewªa±ciwych wniosków,
gdy poziom zmienno±ci aktywów zabezpieczaj¡cych jest wyj¡tkowo wysoki. Wysoka zmienno±¢ ak-
tywów podwa»a ich zdolno±¢ do dywersy�kacji lub zabezpieczania ryzykownej ekspozycji pomimo
stosunkowo niskich korelacji. St¡d wydaje si¦ zasadne zwrócenie wi¦kszej uwagi na ryzyko ekstre-
malnych spadków. Nowo±¢ naszego podej±cia polega na tym, »e zamiast pomiaru zale»no±ci mi¦dzy
aktywami analizujemy zmiany grubo±ci lewego ogona jednowymiarowego rozkªadu stopy zwrotu z
portfela. Proponujemy dwuetapow¡ procedur¦ szacowania indeksu grubo±ci ogona, która pozwala
zastosowa¢ metod¦ maksimów blokowych (Blok Maxima Method) w krótkich okresach. W badaniu
empirycznym analizie poddana zostaªa wªasno±¢ zªota jako bezpiecznej przystani podczas globalnego
kryzysu �nansowego (GFC) i pandemii COVID-19. Stosuj¡c metod¦ maksimów blokowych zbadano
zachowanie lewych ogonów rozkªadów stóp zwrotu z 46 indeksów gieªdowych z ró»nych regionów geo-
gra�cznych z podziaªem na rynki wschodz¡ce i rozwini¦te, a nast¦pnie analizowano zmian¦ grubo±ci
lewych ogonów rozkªadów stóp zwrotu z portfeli zªo»onych z poszczególnych indeksów i zªota. Wyniki
analizy wskazuj¡, »e w pandemii COVID-19 indeksy charakteryzowaªy si¦ grubszymi ogonami ni» w
GFC. Uwzgl¦dnienie zªota w portfelu pozwoliªo obni»y¢ poziom ryzyka zdarze« ekstremalnych. W
GFC zªoto umo»liwiªo zamian¦ grubych ogonów typu Frécheta na cienkie ogony Gumbela, podczas
gdy w przypadku pandemii COVID-19 ogony pozostaªy grube. Wynik ten wskazuje, »e w GFC zªoto
stanowiªo bezpieczn¡ przysta« dla inwestycji na ±wiatowych rynkach akcje, podczas gdy w pandemii
COVID-19 rezultat nie byª jednoznaczny. W celu sprawdzenia wiarygodno±ci wyników zastosowano
podej±cie bazuj¡ce na warto±ci zagro»onej i otrzymano podobne wyniki.

Sªowa kluczowe: grubo±¢ ogona rozkªadu, ekstremalne ryzyko rynkowe, kryzysy, rynek akcji, zªoto
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WYKORZYSTANIE DANYCH SCRAPOWANYCH DO
WYZNACZENIA ZMIANY CEN DLA ODZIE�Y I OBUWIA

Adam Juszczak
Uniwersytet �ódzki

Web scraping to technika pozwalaj¡ca automatycznie pozyskiwa¢ informacje zamieszczone na stro-
nach internetowych. Wraz ze wzrostem popularno±ci zakupów online mo»na dzi¦ki niej wydoby¢
informacje o cenach dóbr sprzedawanych przez detalistów. Wykorzystanie danych scrapowanych nie
tylko pozwala znacz¡co obni»y¢ koszty badania cen, lecz tak»e poprawia precyzj¦ szacunków in�acji
i umo»liwia ±ledzenie jej w czasie rzeczywistym. Z tego wzgl¦du web-scraping jest dzi± popularnym
obiektem bada« prowadzonych zarówno w o±rodkach statystycznych (Eurostat, brytyjski O�ce of
National Statistics, belgijski Statbel), jak i na uniwersytetach (m.in. BillionPrices Project prowa-
dzony na MIT). Zastosowanie danych scrapowanych do liczenia in�acji wi¡»e si¦ jednak z wieloma
wyzwaniami na poziomie ich zbierania, przetwarzania oraz agregacji. Celem badania jest porównanie
metod liczenia indeksów cen wykorzystuj¡cych dane scrapowane. W±ród omawianych metod znajd¡
si¦ m.in. indeks ªa«cuchowy Jevonsa, indeks GEKS-J oraz indeksy opieraj¡ce si¦ na metodach roz-
szerzania lub aktualizowania okna oblicze« (movement splice method, half splice method, �xed base
monthly expanding window, mean splice method). Omówione zostan¡ tak»e przykªady wykorzystania
danych scrapowanych przez europejskie urz¦dy statystyczne, a tak»e metody pozyskiwania informacji
na temat cen ze stron sklepów internetowych oraz sposób agregacji danych do stanu, w jakim mo»na
wykorzysta¢ je od oblicze« indeksów cen.

Sªowa kluczowe: big data, web scraping, GEKS-J, CPI

THE USE OF WEB-SCRAPED DATA TO ANALYSE THE
DYNAMICS OF CLOTHING AND FOOTWEAR PRICES

Web scraping is a technique that allows obtaining information from websites automatically. As online
shopping grows in popularity, it is an abundant source of information on the prices of goods sold by
retailers. The use of scraped data allows not only for signi�cantly reduced costs of price research,
but also for the improvement of the precision of in�ation estimates, and additionally allows real-time
tracking. For this reason, web scraping is a popular research tool both for statistical centers (Eurostat,
British O�ce of National Statistics, Belgian Statbel) and universities (e.g. the Billion Prices Project
conducted at MIT). However, the use of scraped data to calculate in�ation is associated with many
challenges at the level of their collection, processing, and aggregation. The study aims to compare the
methods of calculating price indices using scraped data. The discussed methods include Jevons chain
index, GEKS-J index, and indexes based on the methods of extending or updating the calculation
window (movement splice method, half splice method, �xed base monthly expanding window, mean
splice method). Examples of the use of scraped data by the European statistical o�ces will also be
discussed, as well as methods of obtaining information on prices from websites of online stores and
the method of aggregating data to a level at which it can be used in the calculation of price indices.
Key words: Big Data, web scraping, GEKS-J, CPI
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ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY WOBEC POLSKICH
POLITYKÓW NA TWITTERZE

Barbara Kijewska

Katarzyna Raca
Uniwersytet Gda«ski

Wzrost uczestnictwa kobiet w »yciu politycznym w ostatnich dekadach zaowocowaª badaniami wyja-
±niaj¡cymi w jaki sposób obecno±¢ (lub nieobecno±¢) kobiet zmienia form¦, charakter i tre±¢ polityki.
Jednak»e wci¡» brakuje perspektywy genderowej, zwªaszcza w relacji mi¦dzy uczestnictwem w »yciu
politycznym a przemoc¡. Przemoc polityczna narusza prawa czªowieka, utrudnia rozwój, konsolida-
cj¦ i rozkwit demokracji oraz podkopuje relacje uczciwo±ci i zaufania, na których opieraj¡ si¦ dobre
rz¡dy. Badania nad przemoc¡ polityczn¡ odnosz¡ si¦ gªównie do �zycznych napa±ci, skupiaj¡c si¦
na kon�iktach lub zmianach re»imów szczególnie wobec m¦»czyzn. �atwy dost¦p do Internetu zapo-
cz¡tkowaª nowy wymiar przemocy objawiaj¡cej si¦ nienawistnymi i agresywnymi dzialaniami cz¦sto
skierowanymi wobec celebrytów (hejt). Najcz¦stsz¡ form¡ hejtu s¡ wiadomo±ci oraz komentarze na
portalach informacyjnych oraz spoleczno±ciowych. Celem bada« w niniejszym artykule jest próba
identy�kacji przemocy semiotycznej stosowanej przez u»ytkowników Twittera wobec polskich polity-
ków odk¡d ogªoszone zostaªy wyniki wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Podj¦ta zostanie próba
odpowiedzi na pytanie czy wiadomo±ci tekstowe peªne nienawi±ci ró»ni¡ si¦ w zale»no±ci od pªci cele-
brytów. Do realizacji badania zostaªy wykorzystane narz¦dzia textmining oraz sztucznej inteligencji.

Sªowa kluczowe: Twitter,textmining, przemoc semiotyczna, politycy, hejt
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GEOPRZESTRZENNE DYLEMATY JAKO�CI BADANIA
DOJAZDÓW DO PRACY

Tomasz Klimanek
Urz¡d Statystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sylwia Filas-Przybyª
Urz¡d Statystyczny w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Celem prezentacji jest przedstawienie dylematów zwi¡zanych z prezentowaniem dodatkowych infor-
macji dotycz¡cych dojazdów do pracy, tzn. odlegªo±ci drogowej w km oraz czasu dojazdu samochodem
osobowym pomi¦dzy ró»nymi lokalizacjami. Rozpoczynaj¡c od danych za 2006 rok, co 5 lat statystyka
publiczna w Polsce dostarcza danych na temat kierunków i wielko±ci strumieni zwi¡zanych dojazdami
do pracy pracowników najemnych w ukªadzie mi¦dzygminnym. Od 2019 roku, statystyka publiczna
prezentuje dodatkowo informacje o odlegªo±ci drogowej i czasie przejazdu mi¦dzy gminami uj¦tymi
w takim ukªadzie jak udost¦pnione macierze przepªywów ludno±ci zwi¡zanych z zatrudnieniem. Aby
wyznaczy¢ odlegªo±¢ drogow¡ i czas przejazdu mi¦dzy gminami, konieczne byªo wyznaczenie wspóª-
rz¦dnych jednego punktu dobrze reprezentuj¡cego caª¡ gmin¦. Dotychczas stosowanym rozwi¡zaniem
byª tzw. centroid gminy. Istnieje jednak wiele zastrze»e« do tak zde�niowanego punktu b¦d¡cego re-
prezentantem przestrzennego gminy. W referacie przedstawione zostaªy ró»ne sposoby de�niowania
punktów charakterystycznych gminy wraz z krytyczn¡ ocen¡ ka»dego z podej±¢. W ocenie autorów
najlepszym rozwi¡zaniem jest stosowanie medoidów odr¦bnie dla miejsc zamieszkania i miejsc pracy.
Przedstawiono tak»e implementacj¦ metody wyznaczania medoidów miejsc zamieszkania nie w opar-
ciu o odlegªo±¢ euklidesow¡, ale w oparciu o algorytm Dijkstry, minimalizuj¡cy odlegªo±¢ drogow¡, a
tak»e czas dojazdu samochodem osobowym.

Sªowa kluczowe: dojazdy do pracy, centroidy, medoidy, algorytm Dijkstry
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CREDITSCORING � KIERUNKI ROZWOJU

Bªa»ej Kocha«ski
Politechnika Gda«ska

Celem prezentacji jest przedstawienie, w jaki sposób we wspóªczesnych instytucjach kredytowych
rozwija si¦ metodyka scoringu kredytowego. Przegl¡d nowych i istniej¡cych ¹ródeª danych, nowych
i rozwijaj¡cych si¦ metod tworzenia modeli nadaj¡cych ocen¦ punktow¡ oraz aktualnych sposobów
wykorzystania scoringu zostanie dokonany na postawie przegl¡du literatury naukowej i bran»owej,
prezentacji konferencyjnych oraz wªasnego do±wiadczenia autora. Dodatkowym walorem prezenta-
cji b¦dzie omówienie dotychczasowych efektów bada« nad ekonomicznymi efektami rozwoju modeli
scoringowych.
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BAYESIAN PREDICTIVE PROBABILITY DESIGN � THEORY
AND PRACTICAL EXAMPLE IN CLINICAL TRIAL

Adam Korczy«ski
Szkoªa Gªówna Handlowa w Warszawie

The time by when we decide on whether a therapy is e�cacious or not is critical in clinical trials.
This applies to successful and futile therapies to the same extent. The question is when we have
enough evidence to stop the study for e�cacy or futility? If we can observe strong positive signal
of a treatment on a small number of subjects that would be empirical evidence supporting entering
the next phase of the study with large number of patients. When the therapy does not provide any
improvement at the early stage it would put in question further conduct of the study. The key is
to �nd enough statistical signal with as small sample as possible to make the judgment about the
extension, continuation or termination of a study. The Bayesian predictive design allows us to draw
conclusions on the prognosis of a study given the actual results. E�ectively it is a statistical tool to
detect an e�ect early and indicate a factor that proves to be unsatisfactorily poor or very promising.

The aim of this presentation is to assess the usefulness of Bayesian predictive design based on
an example from a clinical trial. The content includes theoretical background and the practical
perspective, pointing out the statistical properties but also technical aspects related to the conduct of
a study with predictive design. Additionally, sensitivity of the design to the choice of prior distribution
is considered.

Table of contents:
Introduction
1. Bayesianadaptive design � overview
2. Theoretical background of Bayesian predictive probability for binary outcome
3. Empiricalevidence
4. Sensitivity analysis � the choice of prior distribution Summary
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NIENADZOROWANA ANALIZA SENTYMENTU TEKSTÓW
POLSKOJ�ZYCZNYCH

Jerzy Korzeniewski
Uniwersytet �ódzki

Celem referatu jest przedstawienie wyników bada« dotycz¡cych nowych propozycji nienadzorowanej
klasy�kacji tekstów polskoj¦zycznych pod wzgl¦dem opinii/sentymentu tekstu. Nowe propozycje do-
tycz¡ formy zapisu matematycznego tekstu oraz zakresu stoplisty zb¦dnych terminów. Podstawow¡
form¡ notacji tekstu jest Bag Of Words, ale jest zaproponowana idea ª¡cz¡ca posªugiwanie si¦ uni-
gramami oraz bigramami. Rozwa»ane s¡ tylko bigramy b¦d¡ce konsekwencj¡ zastosowanej stoplisty
oraz dwóch list terminów pozytywnych i negatywnych. W dalszym ci¡gu stosowane jest grupowanie
metod¡ k-±rednich (z odlegªo±ci¡ cosinusow¡), ale zmody�kowan¡ dwustopniowo. Rozwa»ana jest te»
wersja majorityvoting tej metody. Efektywno±¢ nowych propozycji zostaªa zbadana na 15 zbiorach
dokumentów zebranych ze stron internetowych podmiotów gospodarczych (hotele, �rmy kurierskie,
banki, apteki, ksi¦garnie, inne sklepy). Ka»dy zbiór skªadaª si¦ z kilku lub kilkunastu tysi¦cy do-
kumentów, które zawieraªy kilkadziesi¡t tysi¦cy cech-terminów. Jako±¢ uzyskanych grupowa« byªa
oceniana za pomoc¡ precyzji oraz miary F1. Wst¦pne wyniki wskazuj¡ na to, »e jako±¢ nowej propo-
zycji jest porównywalna z warto±ciami podawanymi w badaniach innych autorów, przy czym nale»y
zaznaczy¢, »e metody przez nich stosowane do analizy badanych korpusów tekstów zupeªnie nie
nadaj¡ si¦.
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CZY PANDEMIA WIRUSA COVID-19 WP�YWA NA RYNEK
METALI SZLACHETNYCH? ANALIZA RYZYKA

EKSTREMALNEGO

Dominik Kr¦»oªek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wielu badaczy i inwestorów zadaje pytania, czy pandemia COVID-19 ma istotny wpªyw na po-
ziom ryzyka? Czy modele ryzyka sprzed pandemii mog¡ by¢ nadal wykorzystywane do analizy stóp
zwrotu na rynkach metali szlachetnych? W niniejszym opracowaniu podj¦to prób¦ oceny wpªywu
pandemii COVID-19 na ryzyko ekstremalne obserwowane na rynku metali szlachetnych. W badaniu
wykorzystywano pewne modele bezwarunkowe dla wybranych rozkªadów o grubych ogonach (sko±ny
t-Studenta, sko±ny GED i alfa-stabilny). Analiz¦ ryzyka ekstremalnego przeprowadzano przy u»yciu
dwóch kwantylowych miar ryzyka: VaR i ExpectedShortfall. Porównano wyniki dla okresu przed pan-
demi¡ i w trakcie pandemii. We wnioskach stwierdzono, »e pandemia COVID-19 ma znacz¡cy wpªyw
na poziom ryzyka ekstremalnego analizowanych metali szlachetnych, co przekªada si¦ na konieczno±¢
dywersy�kacji strategii inwestycyjnych bazuj¡cych na metalach szlachetnych.
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ANALIZA STRUKTURY RYNKU WALUTOWEGO ZA POMOC�
MINIMALNYCH DRZEW ROZPINAJ�CYCH

KONSTRUOWANYCH NA PODSTAWIE MIARY ODLEG�O�CI
DTW

Joanna Landmesser-Rusek
SGGW w Warszawie

Pandemia COVID-19 oraz wojna Rosji z Ukrain¡ wpªyn¦ªy na ±wiatowy system gospodarczy, w
tym na rynek walut. Celem referatu jest ocena podobie«stwa pomi¦dzy szeregami czasowymi kur-
sów walut przed pandemi¡ COVID-19, w jej trakcie oraz po wybuchu wojny. Od dªu»szego czasu
wªasno±ci strukturalne rynku walutowego s¡ badane z wykorzystaniem analizy sieci topologicznych
(np. Ortega i Matesanz (2006), Naylor i in. (2007), Cao i in. (2020), Mi±kiewicz (2021)). Liczni au-
torzy wykorzystuj¡ w tym zakresie minimalne drzewa rozpinaj¡ce (minimalspanningtrees - MST),
np. Górski i in. (2008), Re²ovský i in. (2013), Limas (2019). W wi¦kszo±ci analiz ewolucji sieci jako
preferowana metryka jest wybierana korelacja, jednak dobr¡ dla niej alternatyw¡ mo»e by¢ miara
DTW (dynamictimewarping) ustalana w metodzie dynamicznego marszczenia czasu. Do zbadania
topologii sieci podobie«stw pomi¦dzy walutami wykorzystali j¡ np. Wang i in. (2012) czy ostatnio,
w czasie rozprzestrzeniania si¦ pandemii COVID-19, Gupta i Chatterjee (2020).

W naszym badaniu chcemy oceni¢ zmiany jakie zaszªy na rynku walutowym po wybuchu pandemii
COVID-19 oraz po wybuchu wojny rosyjsko-ukrai«skiej. Wykorzystamy dane pochodz¡ce z serwisu
stooq.com dla notowa« kilkunastu najwa»niejszych walut w okresie od 1.01.2019 do 31.07.2022. W
wybranych podokresach � przed pandemi¡, w roku wybuchu pandemii, w pó¹niejszym jej przebiegu
oraz po wybuchu wojny � obliczymy odlegªo±ci DTW pomi¦dzy szeregami czasowymi dla walut, na ich
podstawie zbudowane zostan¡ minimalne drzewa rozpinaj¡ce, których charakterystyki topologiczne
poddane zostan¡ dalszej analizie.

Spodziewamy si¦, »e uzyskane wyniki wyka»¡ ró»n¡ struktur¦ rynku walutowego w badanych pod-
okresach (co b¦dzie ±wiadczy¢ o odmiennym ksztaªtowaniu si¦ w nich kursów poszczególnych walut).
Zwery�kujemy, czy po wybuchu pandemii doszªo do koncentracji walut wokóª USD (wynik wcze±niej
uzyskany przez Gupta i Chatterjee (2020)), czy po odmro»eniu gospodarek nast¡piªa polaryzacja
rynku walutowego (podziaª na waluty silniej zwi¡zane z USD oraz z EUR) oraz jaki wpªyw na ten
rynek ma wybuch wojny na Ukrainie.
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KLASYCZNE I ROZMYTE METODY PORZ�DKOWANIA
LINIOWEGO W OCENIE POZIOMU SUBIEKTYWNEGO

UBÓSTWA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Aleksandra �uczak

Sªawomir Kalinowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ubóstwo jest zjawiskiem dotykaj¡cym ludzi na caªym ±wiecie, jednak nie mo»na osób identy�kowa¢
w kategoriach �biedny� i �niebiedny�. Istnieje wiele stopni ubóstwa, od jego braku do ekstremalnego
ubóstwa. Doda¢ te» nale»y, »e widoczna bieda nie musi by¢ odczuwalna, a odczucie ubogim mo»e
wyst¦powa¢ nawet, gdy nie jest od razu obserwowane. Ponadto odczuwanie ubóstwa cz¦sto zale»y
od punktu odniesienia, czyli osób z którymi porównuj¡ si¦ respondenci (rodzina, znajomi). St¡d
te» problemem jest jego pomiar, który cz¦sto ogranicza si¦ do obiektywnych, ale jednowymiarowych
miar tj. dochody czy wydatki gospodarstwa domowego. W badaniach rozwa»amy problem pomiaru
subiektywnego ubóstwa, który jest zjawiskiem wielowymiarowym. Zaproponowali±my i porównali±my
cztery podej±cia oparte na klasycznych i rozmytych metodach porz¡dkowania liniowego do konstruk-
cji syntetycznej miary ubóstwa subiektywnego gospodarstw domowych. W badaniach zastosowano
klasyczne i rozmyte metody Hellwiga i TOPSIS, a do obliczenia odlegªo±ci obiektów od wzorca i
antywzorca wykorzystano uogólnion¡ miar¦ odlegªo±ci (podej±cia klasyczne) i metod¦ wierzchoªkow¡
(podej±cia rozmyte). Gªównym celem jest przedstawienie podej±¢ do oceny ubóstwa subiektywnego
gospodarstw domowych i porównanie wyników uzyskanych za ich pomoc¡. Badanie oparto na bada-
niu pierwotnym �Moja sytuacja w czasie pandemii koronawirusa� przeprowadzonym w kwietniu 2021
roku. Miara ubóstwa subiektywnego jest prób¡ identy�kacji stopni nat¦»enia ubóstwa z perspektywy
ubogich. Badania pokazuj¡ nowe mo»liwo±ci pomiaru wielowymiarowego ubóstwa subiektywnego,
które mog¡ stanowi¢ podstaw¦ do opracowania strategii i polityk przeciwdziaªania ubóstwu.

Sªowa kluczowe: ubóstwo subiektywne, klasyczna i rozmyta TOPSIS, klasyczna i rozmyta metoda
Hellwiga, uogólniona miara odlegªo±ci
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IDENTYFIKACJA GRUP WIEKOWYCH NA PODSTAWIE
POPRAWNO�CI FORMATOWANIA WIADOMO�CI
TEKSTOWYCH U�YTKOWNIKÓW TWITTERA

Agata Majkowska

Kamila Migdaª-Najman

Krzysztof Najman

Katarzyna Raca
Uniwersytet Gda«ski

Dane tekstowe stanowi¡ znaczn¡ cz¦±¢ wszystkich danych zamieszczanych w Internecie, s¡ to mi¦dzy
innymi komentarze i wpisy u»ytkowników portali spoªeczno±ciowych. Jedn¡ z informacji, któr¡ ba-
dacze chcieliby uzyska¢ o autorach wiadomo±ci tekstowych jest ich wiek. Taka informacja jest istotna
z perspektywy bada« marketingowych, spoªecznych czy ekonomicznych. Natomiast nie zawsze data
urodzenia jest udost¦pniania publicznie dla wszystkich u»ytkowników Internetu. Jest to problem ba-
daczy, którzy chcieliby pozyska¢ tak¡ informacj¦. Z bada« j¦zykowych wynika, »e przedstawiciele
ró»nych grup wiekowych posªuguj¡ si¦ odmiennym sªownictwem i formami gramatycznymi. Wydaje
si¦, »e mog¡ ró»nicowa¢ je równie» sposoby formatowania wiadomo±ci tekstowych jak i poprawno±¢
zapisu samego tekstu. W klasycznej analizie tekstu (textmining) na etapie przygotowania zbioru da-
nych do analizy przeprowadza si¦ dziaªania, które powoduj¡ usuni¦cie niektórych elementów tekstów.
Do takich dziaªa« zaliczane s¡ mi¦dzy innymi: zamiana wielkich liter na maªe, usuni¦cie znaków in-
terpunkcyjnych i usuni¦cie sªów, które nie s¡ no±nikami tre±ci (na przykªad zaimki). Uwa»a si¦ te
trzy dziaªania jako podstawowe, gdy» usuwane elementy zwykle nie wnosz¡ istotnych informacji do
analizy.

Celem niniejszych bada« jest próba wykorzystania elementów zwykle usuwanych z tekstów ana-
lizowanych metodami textmining do wyró»nienia grup wiekowych autorów wpisów na Twitterze.

Literatura:

Berry M. W. (Editor), Kogan J. (Editor), Text Mining: Applications and Theory, Wiley, 2010.

Manning C., Schütze H. Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press. 1999.

Krohn, F. B. (2004). A generational approach to using emoticons as nonverbal communication.
Journal of Technical Writing and Communication, 34, 321�328.

33



KONWERGENCJA W ZAKRESIE JAKO�CI DANYCH
LUSTRZANYCH O HANDLU WEWN�TRZWSPÓLNOTOWYM

Iwona Markowicz

Paweª Baran
Uniwersytet Szczeci«ski

Wielko±¢ obrotu mi¦dzynarodowego ma istotne znaczenie w analizach ekonomicznych. Wiarygod-
no±¢ tych danych ocenia si¦ na podstawie danych lustrzanych (eksport jednego kontrahenta i import
drugiego kontrahenta). Badania asymetrii danych lustrzanych dotycz¡cych handlu mi¦dzynarodo-
wego opieraªy si¦ pocz¡tkowo na formuªach ogólnych (sumy wywozu i przywozu towarów). Nast¦pnie
zacz¦to stosowa¢ formuªy oparte o agregacj¦ danych, czyli zsumowanych warto±ciach towarów (agre-
gacja po krajach, grupach towarowych). Wkªadem autorów jest rozwini¦cie metodyki badania jako±ci
danych lustrzanych w handlu, zakªadaj¡cej agregacj¦ ró»nic mi¦dzy eksportem i importem, wedªug
krajów lub grup towarowych. W artykule wykorzystano dwa wska¹niki: zagregowany wska¹nik jako±ci
danych i autorski wska¹nik jako±ci danych dla ilo±ci wa»ony warto±ci¡.

Jako±¢ danych lustrzanych jest stale monitorowana przez Eurostat, a kraje czªonkowskie wdra-
»aj¡ ±rodki maj¡ce na celu ograniczanie niezgodno±ci w danych. Dlatego jako±¢ danych sukcesywnie
poprawia si¦. Celem pracy byªa kwanty�kacja tej poprawy w j¦zyku konwergencji w podziale na
grupy towarowe. Celem dodatkowym � dyskusja mo»liwo±ci zastosowania metod pomiaru β- i γ-
konwergencji do danych lustrzanych. Badanie obj¦ªo okres 2005-2017.

Najwa»niejsze wnioski: stwierdzono popraw¦ jako±ci danych dotycz¡cych wi¦kszo±ci grup towaro-
wych. Sytuacj¦, w której mo»na podejrzewa¢ dywergencj¦, zaobserwowano jedynie w 13 z 97 badanych
dziaªów HS, jednak we wszystkich byªa ona nieistotna statystycznie. Istotn¡ β-konwergencj¦ jako±ci
danych potwierdzono w przypadku 48 dziaªów HS, a γ-konwergencj¦ � w przypadku 46 dziaªów.

Sªowa kluczowe: handel mi¦dzynarodowy, dane lustrzane, jako±¢ danych, konwergencja
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OPTIMIZING AND CLUSTERING DATA SCIENCE
WORKFLOWS

Rebecca Nugent

The Data Science Pipeline - far more than just a set of AI/ML algorithms. The �rst questions we ask,
the early decisions we make, the �nal use and interpretation of our results - all of these play a crucial
role when leveraging data-informed decision making for any problem. In this talk, we'll unpack what
data science is with an emphasis on thinking about the entire data life cycle. We'll also describe
our current research on �the science of data science� supported by the Integrated Statistics Learning
Environment (http://www.stat.cmu.edu/isle). An interactive, web-based e-learning platform used
by thousands of students and industry practitioners, ISLE tracks the entire data analysis process
including written work and group collaboration, helping us capture behavioral information that
allows us to study data science: How should we teach it? Where are the most common mistakes
made and why? How do people best collaborate using data? What impact do early decisions (e.g.
EDA/graphs) have on the �nal results? In this talk, I will give an overview of the ISLE Project
- where we are and where we're going - and some of the related methodological research projects
including �How to Write About Data� with some initial work on variable selection methods for
clustering circular/text data.

Rebecca Nugent is the Stephen E. and Joyce Fienberg Professor of Statistics & Data Science and
Head of the Carnegie Mellon Department of Statistics & Data Science. She received her PhD in
Statistics from the University of Washington, her M.S. in Statistics from Stanford University, and
her B.A. in Mathematics, Statistics, and Spanish from Rice University. Dr. Nugent has expertise
in designing and implementing data science professional development programs for business leaders
in industries including health care, �nance, automotive/manufacturing, and life sciences. She is the
faculty co-Director of the Moderna AI Academy and the Founding Director of the Statistics & Data
Science Corporate Capstone program, an experiential learning initiative that matches groups of fa-
culty and students with data science problems in industry, non-pro�ts, and government organizations.
She has won several national and university teaching awards including the American Statistical Asso-
ciation Waller Award for Innovation in Statistics Education and serves as one of the co-editors of the
Springer Texts in Statistics. She recently served as the co-chair for the National Academy of Sciences
study on Improving Defense Acquisition Workforce Capability in Data Use and served on the NAS
study on Envisioning the Data Science Discipline: The Undergraduate Perspective. Dr. Nugent has
worked extensively in clustering and classi�cation methodology with an emphasis on high-dimensional,
big data problems and record linkage applications. Her current research focus is the development and
deployment of low-barrier data analysis platforms that allow for adaptive instruction and the study
of data science as a science.
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BADANIE WP�YWU WYBORU METODY SZACOWANIA
BRAKUJ�CYCH DANYCH NA SKUTECZNO��

PROGNOZOWANIA BANKRUCTWA PRZEDSI�BIORSTW

Barbara Paweªek

Józef Pociecha
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z uwagi na skutki spoªeczno-ekonomiczne bankructwa przedsi¦biorstw, prognozowanie zagro»enia
przedsi¦biorstw upadªo±ci¡ cieszy si¦ niesªabn¡cym zainteresowaniem badaczy i praktyków. Wska¹niki
�nansowe b¦d¡ce podstaw¡ budowy modeli prognostycznych bardzo cz¦sto zawieraj¡ braki danych.
W naszych dotychczasowych badaniach, brakuj¡ce dane uzupeªniali±my przede wszystkim median¡
danej zmiennej, wyznaczan¡ osobno dla zbiorów bankrutów i nie-bankrutów.

Celem referatu jest przedstawienie wyników bada« nad wpªywem wyboru metody szacowania bra-
kuj¡cych danych na skuteczno±¢ prognozowania bankructwa przedsi¦biorstw. Sformuªowano pytanie
badawcze: czy du»y rozmiar bazy danych i maªy udziaª braków danych zawsze usprawiedliwiaj¡ re-
zygnacj¦ z niepeªnych rekordów lub zastosowanie dowolnej metody szacowania brakuj¡cych danych?

W badaniu uwzgl¦dniono 3 bazy danych, przeznaczonych do prognozowania bankructwa przed-
si¦biorstw w Polsce z wyprzedzeniem rocznym, dwóch lat i trzech lat. Rozwa»ono ró»ne mechani-
zmy generowania braków danych. Zastosowano wybrane metody szacowania brakuj¡cych danych. Do
prognozowania bankructwa przedsi¦biorstw wykorzystano m.in. podej±cie modelowe oraz podej±cie
oparte na statystycznych metodach uczenia maszynowego.

Sªowa kluczowe: braki danych, mechanizm generuj¡cy braki danych, prognozowanie bankructwa,
szacowanie brakuj¡cych danych, uczenie maszynowe
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ANALIZA SPO�ECZNYCH I GOSPODARCZYCH
UWARUNKOWA� SYTUACJI MIKROPRZEDSI�BIORSTW Z

WYKORZYSTANIEM METOD TAKSONOMICZNYCH

Aneta Ptak-Chmielewska

Agnieszka Chªo«-Domi«czak
Szkoªa Gªówna Handlowa w Warszawie

Trudn¡ sytuacj¦ mikroprzedsi¦biorstw na rynku cechuje specy�ka wynikaj¡ca z barier oraz konkuren-
cji ze strony wi¦kszych jednostek. Analiza obejmuje przykªadowe województwo kujawsko-pomorskie.
Do oceny sytuacji mikroprzedsi¦biorstw wykorzystano dane zebrane w ramach projektu REGIOG-
MINA realizowanego w konsorcjum kierowanym przez samorz¡d województwa kujawsko-pomorskiego,
z udziaªem Szkoªy Gªównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Mikoªaja Kopernika w Toruniu, w
ramach inicjatywy GOSPOSTRATEG. Dla porównania wykorzystano równie» dane z Banku Danych
Lokalnych GUS. Zbiór danych pochodz¡cy z obu ¹ródeª zawiera informacje o rozwoju mikroprzed-
si¦biorstw oraz ich sytuacji na poziomie gmin. Zaproponowano klasteryzacj¦ gmin z wykorzystaniem
metod i modeli taksonomicznych. Badania te pozwol¡ zrozumie¢, jakie problemy spoªeczne i gospo-
darcze dotykaj¡ mikroprzedsi¦biorstwa na poziomie lokalnym.

Sªowa kluczowe: mikroprzedsi¦biorstwa, metodytaksonomiczne

Di�cult situation of microenterprises on the market is speci�c due to barriers and competitiveness
from larger units. Analysis will cover the example of region based on kujawsko-pomorskie voivodeship.
Data from REGIOGMINA project will be used for assessment of microenterprises situation. RE-
GIOGMINA was realized by consortium of municipality of kujawsko-pomorskie and Warsaw School
of Economics and MikoªajKopernik University in Toru« in the scope of initiative GOSPOSTRA-
TEG. As comparison also data from Local Data form CSO was used. Data from both sources cover
information about microenterprises situation on local level (gmina). Clustering based on taxonomy
methods was proposed. Research will make better understanding of problems, social and economic,
that microenterprises face on local level.

Key words: microenterprises, taxonomy methods
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MIARY STABILNO�CI W WYBORZE LICZBY GRUP W
PODEJ�CIU ZAGREGOWANYM W TAKSONOMII

WYKORZYSTUJ�CYM ANALIZ� SPEKTRALN� ORAZ
METOD� PROPAGACJI PODOBIE�STWA

Dorota Rozmus
Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

We wspóªczesnych rozwa»aniach w dziedzinie taksonomii dwa poj¦cia, które cz¦sto s¡ poruszane w
literaturze, to podej±cie zagregowane oraz stabilno±¢ metod grupowania. Do tej pory te dwa poj¦-
cia byªy rozwa»ane osobno. Natomiast ciekaw¡ propozycj¦ w zakresie poª¡czenia tych dwóch poj¦¢
przedstawili S

,
enbabao§lu Y, Michailidis G., Li J.Z. (2014), którzy zaproponowali podej±cie zagrego-

wane w taksonomii poª¡czone z zaproponowan¡ przez siebie miar¡ stabilno±ci PAC (ang. Proportion
of Ambiguous Clustering), jako kryterium wyboru optymalnej liczby grup (k).

Referat powstaje z inspiracji Recenzentów wcze±niejszych publikacji i jego celem b¦dzie porów-
nanie wyników wyboru warto±ci parametru k za pomoc¡ miary stabilno±ci PAC w taksonomii za-
gregowanej wykorzystuj¡cej jako metody bazowe metod¦ propagacji podobie«stwa (ang. a�nity-
propagationmethod) oraz taksonomi¦ spektraln¡ (ang. spectralclustering). Walorem oryginalno±ci
proponowanego referatu jest fakt, »e w literaturze nie ma wyników bada« dotycz¡cych poª¡czenia
zastosowania miary PAC oraz taksonomii zagregowanej wykorzystuj¡cej wspomniane metody bazowe.

Sªowa kluczowe: taksonomia, podej±cie zagregowane, stabilno±¢ metod taksonomicznych, metoda
propagacji podobie«stwa, taksonomia spektralna
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SEGMENTACJA SIECI UCZELNI W EUROPIE

Adam Sagan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocªawiu

Justyna Brzezi«ska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Mirosªawa Sztemberg-Lewandowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocªawiu

W ostatnich latach du»ym problemem staªa si¦ ocena bada« prowadzonych na europejskich uczel-
niach. Rosn¡ca troska o jako±¢ i ocen¦ bada« naukowych prowadzonych na uczelniach zwi¦ksza zna-
czenie rankingów uczelni, zwªaszcza rankingów ±wiatowych. W pracy zastosowano podej±cie sieciowe
do analizy powi¡za« europejskich uniwersytetów korzystaj¡cych z sieci uniwersytetów. Analiza obej-
muje 150 uczelni ekonomicznych w Europie i 11 sieci uniwersytetów. Analizy sieciowe wykonano
programem R. W artykule przedstawiono ró»ne metody, które pozwoliªy na identy�kacj¦ systemów
sieciowych polskich uczelni ekonomicznych na uczelniach europejskich. Przedstawiono równie» analiz¦
sieci spoªeczno±ciowych na podstawie wska¹ników sieciowych. Wa»nym aspektem jest segmentacja
europejskich uczelni ekonomicznych na podstawie danych sieciowych. Do segmentacji zastosowano
analiz¦ danych symbolicznych i analizy klas ukrytych. Te dwa podej±cia pozwoliªy w ró»ny sposób
spojrze¢ na problem usieciowienia uczelni oraz otrzyma¢ cztery grupy uczelni oraz zaprezentowa¢
wyniki na mapie percepcyjnej.

Sªowa kluczowe: sie¢ uczelni, segmentacja, analiza danych symbolicznych, analiza klas ukrytych
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ANALIZA WP�YWU SPECJALIZACJI INWESTYCYJNEJ I
EKSPORTOWEJ NA PROCESY DYFUZJI INNOWACJI

PRZEMY�LE PRZETWÓRCZYM W POLSCE

Marcin Salamaga
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Statystyki

Podstawowymi sposobami budowania innowacyjno±ci gospodarki s¡ kreacja oraz dyfuzja innowacji,
czyli rozprzestrzenianie si¦ nowych rozwi¡za« technologicznych, organizacyjnych, marketingowych a
tak»e wiedzy w±ród przedsi¦biorstw-na±ladowców, imitatorów itp. (efekty spillover). Wa»nymi deter-
minantami dyfuzji innowacji s¡ mi.in. napªyw kapitaªu zagranicznego (w formie BIZ) oraz handel
zagraniczny. Niewiele jest bada« empirycznych dost¦pnych w literaturze, w których próbuje si¦ wy-
ja±ni¢ ¹ródªa dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce korzystaj¡c z narz¦dzi ilo±ciowych stosowanych
we wspóªczesnej statystyce i ekonometrii. Istniej¡ca w tym zakresie luka badawcza utrudnia rze-
teln¡ ocen¦ faktycznych zale»no±ci przyczynowo-skutkowych mi¦dzy procesami spillover i zmiennymi
makroekonomicznymi. Celem referatu jest próba okre±lenia charakteru i siªy wpªywu specjalizacji
inwestycyjnej (atrakcyjno±ci inwestycyjnej) a tak»e bran»owej specjalizacji eksportowej na zjawisko
przenikania innowacji w przemy±le przetwórczym. Wyst¦powanie zjawiska dyfuzji innowacji oraz jego
dynamik¦ zbadano za pomoc¡ ekonometrycznego modelu funkcji logistycznej. Do badania samego
wpªywu specjalizacji wedªug BIZ lokowanych w Polsce i specjalizacji eksportowej na proces dyfu-
zji innowacji wykorzystano dynamiczne modele korekty bª¦dem oszacowane dla wybranych bran»
przetwórstwa przemysªowego. Otrzymane wyniki pozwalaj¡ odpowiedzie¢ na pytanie, w jakich bran-
»ach wyst¦powaªa dyfuzja innowacji, w jakich byªa najszybsza oraz w jakim stopniu jest to efekt
atrakcyjno±ci inwestycyjnej, a w jakim specjalizacji eksportowej bran»y.
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KLASYFIKACJA DYNAMICZNA KRAJÓW UNII
EUROPEJSKIEJ WED�UG STOPY ZATRUDNIENIA � OCENA
ZGODNO�CI PODZIA�ÓW W SEKCJACH DZIA�ALNO�CI I

WED�UG P�CI
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Maªgorzata Markowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocªawiu

Celem pracy jest ocena zgodno±ci podziaªów krajów Unii Europejskiej wedªug stopy zatrudnienia w
sekcjach dziaªalno±ci i wedªug pªci, otrzymanych z wykorzystaniem klasy�kacji dynamicznej. Do gru-
powania krajów wykorzystano metody taksonomiczne, w tym do ustalenia liczby grup metod¦ Warda,
a do ostatecznego grupowania metod¦ k-±rednich. Do oceny podobie«stwa otrzymanych klasy�kacji,
a w konsekwencji do oceny relacji mi¦dzy badanymi stopami zatrudnienia w sekcjach dziaªalno±ci
ze wzgl¦du na pªe¢, wykorzystano zaproponowan¡ przez Sokoªowskiego (1976) miar¦ podobie«stwa
podziaªów. Zakres przestrzenny analizy � 27 krajów UE, zakres czasowy � lata 2010-2020, zakres
przedmiotowy: stopa zatrudnienia w sekcjach dziaªalno±ci wedªug pªci. Proponowane badanie po-
zwoliªo na identy�kacj¦ grup krajów podobnychz uwagi na zmiany zachodz¡cew stopie zatrudnienia
wyznaczone dla kobiet i m¦»czyzn, w sekcjach dziaªalno±ci � co stanowi oryginalny walor pracy.
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NOWI CZ�ONKOWIE RODZINY ROZK�ADÓW JOHNSONA:
W�A�CIWO�CI I ZASTOSOWANIE

Piotr Sulewski

Instytut Nauk �cisªych i Technicznych
Akademia Pomorska w Sªupsku

W niniejszym artykule przedstawiono nowe niemieszane rozkªady dwumodalne nale»¡ce do rodziny
rozkªadów Johnsona (JFD) o nazwach SC i SD, gdzie SC jest szczególnym przypadkiem SD. SD jest
jedynym rozkªadem z rodziny JFD, który mo»e by¢ zarówno jednomodalny, jak i dwumodalny.

Przedstawiono wªa±ciwo±ci rozkªadu SD. Rozkªady SC i SD porównano z siedmioma (nie licz¡c
rozkªadu normalnego) czªonkami JFD pod k¡tem elastyczno±ci i mo»liwo±ci zastosowania. Aby przete-
stowa¢ elastyczno±¢, zde�niowano specjaln¡ miar¦ okre±lon¡ jako skewness-kurtosis-square. Najlepsze
rozproszenie punktów o wspóªrz¦dnych (sko±no±¢, kurtoza) miaªo miejsce dla SD oraz dla dobrze zna-
nych SU i SB. Zbiór danych rzeczywistych wykorzystano do testowania zastosowa« nowego rozkªadu.

Proponowany rozkªad, jak pokazano w artykule (Sulewski P., Szymkowiak M., (2022) Modelling
of income in Poland by use of probabilitydistributions, Economic and Business Review, sent to
revision), stanowi interesuj¡c¡ alternatyw¦ dla rozkªadów stricte przeznaczonych do modelowania
rozkªadu miesi¦cznego dochodu brutto na mieszka«ca w Polsce (dane z EU-SILC).

Sªowa kluczowe: rozkªad normalny, elastyczno±¢ rozkªadu, odej±cie od normalno±ci, modelowanie
dochodów
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SUBJECTIVE RISKS ASSESSMENT IN SAFETY OF ELDERLY
PERSONS IN CITIES

Jacek Szoªtysek

Gra»yna Trzpiot
University of Economics in Katowice

Formally we can say that risk culture �as the set of norms and forms of behavior that are adapted
naturally when a situation that is considered as risky or important is faced�. It consists of shared
beliefs, values, knowledge and experience level of the individuals in a group, especially of elderly
persons in cities. There are wide variation of risk assessment methods ranging from qualitative to
complex and mathematical models. Applicability and e�ectiveness of methods and tools depend on
characteristics of research group. There are two fundamentally di�erent ways to see the concept of
risk: objective and subjective view. From the subjective perspective risks are social constructs and
estimates concerning their probabilities and impacts are always subjective and dependent on the
context and assessing persons. The aim of this study was to analyze the subjective risk of assessing
elderly persons in cities based on available data.

Key words: objective risk, subjective risk, elderly in cites
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ANALIZA EFEKTYWNO�CI PUBLIKACYJNEJ POLSKICH
NAUKOWCÓW W �WIETLE ZINTEGROWANYCH �RÓDE�

DANYCH

Marcin Szymkowiak
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Wojciech Roszka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Produktywno±¢ naukowa jest jedn¡ z najwa»niejszych skªadowych oceny pracowników akademickich,
jak równie» w gªównej mierze decyduje o awansach na kolejne szczeble kariery naukowej. Minister-
stwa oraz uczelnie staraj¡ si¦ tworzy¢ formularze ocen i kryteria awansów uwzgl¦dniaj¡ce sytuacj¦ na
rynku szkolnictwa wy»szego, jednak bez odpowiednich danych umo»liwiaj¡cych na wielowymiarow¡
analiz¦ sytuacji wgl¡d w t¦ sytuacj¦ mo»e by¢ utrudniony. Informacje dotycz¡ce produktywno±ci (ale
tak»e i cytowalno±ci) poszczególnych pracowników sektora naukowego s¡ ogólnie dost¦pne w biblio-
metrycznych bazach danych, takich jak Scopus, Web of Science, czy Google Scholar. Zawieraj¡ one
szereg informacji zwi¡zanych z samymi publikacjami, jak i czasopismami, w których publikacje te s¡
wydawane. Wydaj¡ si¦ wi¦c idealnym i szeroko dost¦pnym ¹ródªem szukania prawidªowo±ci. Niestety,
nie zawieraj¡ one informacji dotycz¡cych zmiennych demogra�cznych, czy sytuacji zawodowej auto-
rów, co uniemo»liwia analiz¦ w tych wªa±nie przekrojach. Informacje poszerzaj¡ce wiedz¦ o autorach
zawieraj¡ si¦ w administracyjnych bazach danych, takich jak POLON. Integracja tych dwóch ¹ródeª
danych wydaje si¦ by¢ doskonaªym rozwi¡zaniem analitycznym. Bazy te jednak przechowywane s¡
przez ró»nych gestorów i nie zawieraj¡ informacji o wspólnym kluczu poª¡czeniowym, który umo»-
liwiªby deterministyczne poª¡czenie rekordów. Tworzenie klucza zªo»onego, na który skªadaªyby si¦
takie cechy jak imi¦, nazwisko i nazwa instytucji równie» nie jest rozwi¡zaniem doskonaªym z uwagi
na do±¢ powszechnie wyst¦puj¡ce bª¦dy w zapisach polskich nazwisk w ¹ródªach anglosaskich (gªów-
nie przez polskie znaki diakrytyczne). W takiej sytuacji nale»y zastosowa¢ metody probabilistyczne.
Prezentacja b¦dzie dotyczy¢ integracji bazy danych polskich naukowców, których lista dost¦pna jest
w ¹ródªach administracyjnych z baz¡ bibliogra�czn¡ Scopus za pomoc¡ metody probabilistycznego
ª¡czenia rekordów. Metoda ta pozwala przezwyci¦»y¢ problemy zwi¡zane brakiem unikatowego klucza
poª¡czeniowego. Na bazie zintegrowanych ¹ródeª danych autorzy dokonaj¡ oceny efektywno±ci publi-
kacyjnej polskich naukowców wykorzystuj¡c w tym celu wybrane metody wielowymiarowej analizy
danych.
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TOPOTESTS. ZASTOSOWANIE METOD TOPOLOGICZNYCH
DO KONSTRUKCJI WIELOWYMIAROWYCH TESTÓW
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W referacie przedstawiona zostanie nowa konstrukcja wielowymiarowych testów zgodno±ci w proble-
mach jednej (one-sample) i dwóch prób (two-sample) wykorzystuj¡ca metody topologicznej analizy
danych (TDA) [1, 2]. W problemie one-sample celem jest sprawdzenie czy dana próba statystyczna
pochodzi z zaªo»onego wielowymiarowego rozkªadu prawdopodobie«stwa, w problemie two-sample
dysponujemy dwiema próbami a hipotez¡ zerow¡ jest, »e pochodz¡ one z tego samego rozkªadu
prawdopodobie«stwa. W pierwszym przypadku dla danych jednowymiarowych szeroko stosowane
s¡ m. in. testy Koªmogorowa-Smirnowa, Andersona-Darlinga czy Cramera-von Misesa podczas gdy
dla dwóch prób zastosowanie znajduj¡ testy np. chi-kwadrat czy permutacyjne. Metody te jednak
albo nie uogólniaj¡ si¦ na wy»sze wymiary albo ze wzgl¦du na olbrzymia zªo»ono±¢ obliczeniow¡ ich
praktycznie zastosowanie nie jest mo»liwe. Dodatkowo dla danych wy»ej wymiarowych ich skutecz-
no±¢ drastycznie maleje, szczególnie dla prób o maªych liczno±ciach. Narz¦dzia topologii, które coraz
cz¦±ciej znajduj¡ zastosowanie w statystyczne, analizie danych i uczeniu maszynowym, zastosowane
do konstrukcji testów zgodno±ci pozwoliªy na pokonanie tych ogranicze«. Omówione w referacie To-
poTesty [3] stanowi¡ rodzin¦ statystycznych testów zgodno±ci, dziaªaj¡cych na zasadzie porównania
topologicznych sygnatur danych niezale»nych od wymiaru. Asymptotyczne wªasno±ci rozwa»anych te-
stów zostaªy pokazane z zachowaniem rygoru matematycznego a efektywno±¢ dla prób o sko«czonym
rozmiarze zostaªa sprawdzona numerycznie w wielkoskalowych symulacjach Monte Carlo. Pokazano
w nich, »e opracowane przez nas podej±cie przewy»sza skuteczno±ci¡ metody stosowane do tej pory
w statystyce. Kodrozwijanejbibliotekidost¦pny jest publicznie [4].

Literatura:

[1] F. Chazal, B. Michel, An Introduction to Topological Data Analysis: Fundamental and Practical
Aspects for Data Scientists, Frontiers in Arti�cial Intelligence 4, 2021

[2] L. Wasserman, Topological Data Analysis, Annual Review of Statistics and Its Application, 5,
501-532, 2018

[3] R. Topolnicki, N. Hellmer, P. Dªotko, w przygotowaniu

[4] https://github.com/RafalTopolnicki/TopoTests

47



LOKALNA REGRESJA W OPARCIU MAPPERY. METODA
BALLMAPPERREGRESSION

Rafaª Topolnicki
Wydziaª Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocªawski

Instytut Matematyczny
Polska Akademia Nauk, Warszawa

Paweª Dªotko
Instytut Matematyczny

Polska Akademia Nauk, Warszawa

Simon Rudkin
School of Management Swansea University

United Kingdom

Algorytm BallMapper [1, 2] jest metod¡ uczenia bez nadzoru pozwalaj¡c¡ na wizualizacj¦ wielo-
wymiarowych danych za pomoc¡ grafu zachowuj¡c¡ informacj¦ o blisko±ci poszczególnych obszarów
danych. Podej±cie to wykorzystujemy do konstrukcji lokalnych modeli regresyjnych umo»liwiaj¡cych
miejscowy opis danych oraz relacji mi¦dzy predyktorami a zmienn¡ obja±niaj¡c¡ [3]. Ze wzgl¦du na
zastosowanie modeli regresyjnych nasza metoda nie ma charakteru �czarnej-skrzynki"i jest mo»liwa
jest lokalna wytªumaczalno±¢ zbudowanych modeli. Rozwijana przez nas metoda jest szczególnie pre-
destynowana do analiz w których na tych samych danych okre±lonych zostaªo kilka funkcji obja±nia-
nych. Efektywno±¢ metody BallMapperRegression zostanie zestawiona z popularnymi algorytmami
uczenia maszynowego m.in. lasami losowymi, algorytmami SVR i MARS, metodami boostingowymi
oraz g¦stymi sieciami neuronowymi. Kod biblioteki jest publicznie dost¦pny [4].
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EXTENDED GINI REGRESSION COEFFICIENT AS ROBUST
ESTIMATOR OF SYSTEMATIC RISK IN POST COVID TIME

Gra»yna Trzpiot
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

One of the basic market models is the Sharp model, which is used to position equity investments.
The use of linear regression is a classic approach used in modeling, replacing this approach with a
Gini regression model is subject of the article. Outliers and extreme values, which we observe in
the distribution of rates of return on listed assets, were the motivation to use the Gini regression
model with EGRC (extended Gini regression coe�cient) to re�ect the investigator's perception of risk
aversion in the market. The main aim of this paper is to look close for the equivalent parameters to
the covariance and correlations that are required for the decomposition of a sum of random variables
to systematic and speci�c investment risk. It opens for estimating a robust regression based on those
measures and also opens a discussion how the coronavirus has exposed three �awed assumptions
of modern portfolio theory. Indication of the advantages of such an approach and veri�cation of
suitability for market data is the main goal. The application part is modeling mutual funds from the
Warsaw Stock Exchange.

Key words: Gini regression model, systematic risk, portfolio analysis
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ANALIZA KONSUMPCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W
POLSCE Z WYKORZYSTANIEM MODELI PREDYKCJI I SIECI
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Zmiany w uwarunkowaniach ekonomicznych, regulacyjnych i ekologicznych oraz post¦p technolo-
giczny doprowadziªy do uksztaªtowania si¦ nowoczesnego modelu funkcjonowania sektora energii
elektrycznej. Jednak»e pilna konieczno±¢ modernizacji polskich i europejskich sieci energetycznych
stale obliguje innowacyjno±¢ i elastyczno±¢ rozwi¡za« w tej kluczowej dla konkurencyjnej gospodarki
bran»y. Dla efektywnego funkcjonowania rynku energii niezb¦dny jest odpowiedni zasób informacji
o energii elektrycznej jako towarze. Celem artykuªu jest analiza dziennej konsumpcji energii elek-
trycznej w Polsce przy u»yciu wybranych metod predykcji - metody naiwnej, modeli SARIMA, sieci
neuronowych oraz porównanie jako±ci otrzymanych prognoz. W badaniu szeregu czasowego wykorzy-
stano dane dziennego zu»ycia energii elektrycznej dla lat 2019 � 2021 pozyskane z portalu www.pse.pl.
Metod¡ prognostyczn¡ najcz¦±ciej wykazuj¡c¡ si¦ najni»szym bª¦dem MAPE, byªy modele SARIMA.
Uzyskane wyniki potwierdzaj¡ mo»liwo±¢ stosowania wybranych modeli predykcji oraz sieci neuro-
nowych do prognozowania zapotrzebowania na energi¦ elektryczn¡ w krótkim horyzoncie czasowym.
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ELIMINACJA CECH CHARAKTERYZUJ�CYCH FUNDUSZE
AKCYJNE

Dorota �ebrowska-Suchodolska
SGGW w Warszawie

Z punktu widzenia inwestora zamierzaj¡cego powierzy¢ swoje nadwy»ki �nansowe funduszom inwe-
stycyjnym wa»n¡ kwesti¡ jest odpowiedni wybór funduszu. Podj¦cie takiej decyzji nie zawsze jest
takie oczywiste, gdy» pojawia si¦ tu wiele elementów, które nale»aªoby przy takim wyborze rozwa»y¢.
S¡ to chocia»by: stopa zwrotu, odchylenie standardowe, semiodchylenie standardowe, wiek funduszu
czy inne. Ocena funduszu pod wzgl¦dem wielu czynników nie zawsze jest w praktyce mo»liwe, dlatego
pojawia si¦ pytanie o wybór najwa»niejszych zmiennych, którymi przy takim wyborze nale»aªoby si¦
kierowa¢. Celem bada« jest wi¦c próba poszukiwania gªównych czynników determinuj¡cych wybór od-
powiedniego funduszu inwestycyjnego. Badania dotycz¡ okresu od marca 2020 do lutego 2022. Okres
przyj¦ty do bada« charakteryzowaª si¦ w wi¦kszo±ci przypadków trendem wzrostowym je±li chodzi o
warto±ci jednostek uczestnictwa. Reakcja na pandemi¦ miaªa miejsce ju» bowiem bezpo±rednio przed
okresem pandemii. Dlatego te» okres ten mo»e by¢ baz¡ do poszukiwa« zmiennych determinuj¡cych
wybór funduszu. Przedmiotem bada« byªo 15 funduszy akcyjnych, które funkcjonuj¡ od kilkunastu
lat na rynku. Jako metod¦ badawcz¡ u»yto analizy gªównych skªadowych PCA.

Sªowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, stopa zwrotu, ryzyko, metoda PCA

ELIMINATION OF OPEN-ENDED EQUITY FUND
CHARACTERISTICS

From the point of view of an investor intending to entrust his surplus funds to investment funds, an
important issue is the appropriate choice of fund. Making such a decision is not always so obvious,
because there are many elements to be considered when making such a choice. These include the
rate of return, standard deviation, semi standard deviation, age of the fund and others. In practice,
it is not always possible to evaluate a fund in terms of many factors, therefore the question arises of
selecting the most important variables which should guide such a choice. The aim of the research is
therefore to try to �nd the main factors determining the choice of an appropriate investment fund.
The research concerns the period from March 2020 to February 2022. The period adopted for the
research was characterised in most cases by an upward trend in the value of participation units. This
is because the response to the pandemic had already taken place immediately before the pandemic
period. Therefore, this period may be a basis for the search for variables determining fund selection.
The subject of the research was 15 stock funds, which have been operating on the market for several
years. PCA principal component analysis was used as a research method.

Key words: investment funds, rate of return, risk, PCA method
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