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Zarządzanie tożsamością w Internecie Przyszłości

W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie tematem internetowych
tożsamości użytkowników. Pojęcie tożsamości można przy tym rozumieć dwojako: jako
potwierdzenie istnienia i praw danej osoby w rozmaitych systemach informatycznych, a także
jako reprezentację charakterystyk danego użytkownika w Sieci. Tradycyjnie, model
użytkownika w systemach informacyjnych miał za zadanie odzwierciedlać jedynie fragment
jego charakterystyki, odpowiadający potrzebom pojedynczego systemu, w którym dany
model był przechowywany i wykorzystywany (np. w procesie personalizacji). Obecnie coraz
częściej jest on globalnym opisem użytkownika, reprezentującym cechy i potrzeby związane
z jego działalnością w Sieci, tym samym stając się internetową tożsamością użytkownika.
Jest to jednak tylko jeden z rodzajów tożsamości, o których będzie mowa w referacie.

Internet Przyszłości zakłada współdziałanie osób (użytkowników), rzeczy i procesów. Każdy
z tych bytów, obok ogólnych danych go opisujących, może być reprezentowany przez
określone zachowanie wraz z historią jego interakcji z innymi bytami. Dla zwiększenia
efektywności współdziałania zakładanej w Sieci Przyszłości, konieczne jest przedstawienie
danych dotyczących bytu w spójnej formie, zwanej tożsamością obiektu.

Temat globalnego modelowania bytów, w szczególności użytkownika, jest jednym
z obszarów zainteresowania projektu Ego - Virtual Identity realizowanego w Katedrze
Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem Ego jest
opracowanie modelu oraz mechanizmów zarządzających wirtualną tożsamością, rozumianą
jako ewoluujący w czasie model, a także prototypu systemu wspierającego ewolucję
tożsamości i jej wykorzystanie przez systemy informatyczne.
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Profilowanie w systemach filtrowania i wyszukiwania danych i informacji
– metody i wyzwania

Wyszukiwanie informacji wymaga zdefiniowania kryteriów w celu uzyskania zbioru
relewantnych dokumentów. Użytkownik nie zawsze jednak potrafi wyrazić swoje potrzeby
informacyjne w formie pojedynczego zapytania. Ponadto, zbiór dokumentów, mimo iż
zmienny w czasie, przeszukiwany jest na określony moment. W sytuacji, gdy dokument
w zbiorze pojawi się tuż po zrealizowaniu odpowiedzi na zapytanie, użytkownik nie zostanie
o tym fakcie poinformowany.

Konieczne wydaje się więc zbudowanie i wdrożenie mechanizmów, które pozwolą na stałe
monitorowanie wskazanych źródeł informacji. Częścią składową takich mechanizmów jest
metoda pozwalająca na scharakteryzowanie potrzeb informacyjnych, czyli stworzenie profilu
informacyjnego użytkownika. Profil taki będzie określał, jakie treści powinny być
użytkownikowi prezentowane, uwzględniając zmiany tych potrzeb w czasie.

Słabością obecnie istniejących mechanizmów filtrujących jest statyczność profili, zwana
paradoksem stabilności profili informacyjnych. Raz stworzony profil wraz z upływem czasu
przestaje przystawać do źródła, dla którego został stworzony i z którego pozyskiwana jest
informacja. Zmienia się przy tym zarówno charakterystyka źródła, jak i treść potencjalnych
informacji, które można z tego źródła pozyskać.

Celem artykułu jest zaprezentowanie metody profilowania zdarzeń dla potrzeb pozyskiwania
informacji o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni. Zaproponowana metoda
zostanie zaprezentowana w kontekście realizowanego w Katedrze Informatyki Ekonomicznej
Uniwersytetu

Ekonomicznego

Cyberprzestrzeni.

w

Poznaniu

projektu

pt.

Semantyczny

Monitoring
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Wzbogacony semantycznie internetowy system rekomendujący
– na przykładzie aplikacji mobilnej Taste It! Try It!

Internetowe systemy rekomendujące stanowią wartościowe źródło informacji o dostawcach
usług i producentach. W celu zwiększenia porównywalności opinii wyrażanych przez
użytkowników, jak również możliwości ich zautomatyzowanego przeszukiwania i dalszego
wykorzystania, internetowe systemy rekomendujące coraz częściej wykorzystują technologie
Semantycznego Internetu.

Użytkownicy jednakże zazwyczaj nie są zainteresowani tworzeniem semantycznych anotacji
do publikowanych treści, gdyż jest to albo zbyt pracochłonne, albo wymaga szczególnych
kompetencji. W związku z tym, konieczne jest stworzenie narzędzi wykorzystujących
mechanizmy motywacyjne i pozwalających na automatyczne przekształcenie publikowanych
treści do postaci nie tylko przetwarzalnej, ale i „zrozumiałej” dla operujących na nich
mechanizmów.

W niniejszym artykule przedstawiono ogólną koncepcję semantycznie wzbogaconych
internetowych

systemów rekomendujących. Jako przykład

wykorzystano

stworzoną

w ramach prac badawczych prowadzonych w Katedrze Informatyki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznegow w Poznaniu aplikację mobilną Taste it! Try it! przeznaczoną
do tworzenia recenzji różnych lokali, wykorzystującą najlepsze praktyki w zakresie motywacji
użytkowników do kontrybucji treści. Aplikacja Taste it! Try it! w sposób niezauważalny dla
użytkownika wykorzystuje technologie Semantycznego Internetu i pozwala na semantyczne
profilowanie użytkowników wspierając kontekstowe wyszukiwanie relewantnych recenzji.

Marcin Bartkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku polskim

Presja na respektowanie zasad ładu korporacyjnego, współżycia społecznego oraz ochronę
środowiska naturalnego towarzyszy spółkom na rynkach rozwiniętych od dziesięcioleci.
W efekcie pojawiły się wyspecjalizowane fundusze inwestujące w akcje firm, które w swojej
działalności przestrzegają wspomnianych zasad. Fundusze te są nazywane funduszami
etycznymi lub społecznie odpowiedzialnymi (FSO). Wzrost segmentu rynku inwestycji
społecznie odpowiedzialnych (ISO) jest imponujący. Szacuje się, że FSO zarządzają ponad
11% aktywów zgromadzonych w instytucjach wspólnego inwestowania w USA i prawie 20%
w Europie. Fundamentalnym problemem badawczym związanym z ISO jest pytanie o ich
efektywność – czy ISO dają większe, czy może mniejsze stopy zwrotu w porównaniu
z innymi inwestycjami. Badania przeprowadzone na rynkach rozwiniętych nie dają
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

W Polsce ISO dopiero zdobywają popularność. W grudniu 2008 Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie stworzyła indeks spółek społecznie odpowiedzialnych
RESPECT. Ponadto na polskim rynku działają dwa FSO, prowadzone przez Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SKOK.
W referacie zbadano efektywność ISO w Polsce. Okazało się, że efektywność indeksu
RESPECT, mierzona wskaźnikiem Sharpe’a, oraz Jensena jest wyższa niż średnia rynkowa.
Natomiast polskie FSO były mniej efektywne od inwestycji wzorcowych. W celu ustalenia,
czy na efektywność indeksu RESPECT miał wpływ sposób zarządzania spółkami
wchodzącymi w jego skład, czy też jest to rodzaj samospełniającej się przepowiedni,
zbadano reakcję na włączenie lub wykluczenie z indeksu RESPECT poszczególnych spółek.

Grzegorz Bartoszewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM w celu zwiększenie
efektywności procesów biznesowych organizacji

Organizacja może osiągnąć swoje cele biznesowe w sposób efektywny tylko wtedy, jeśli ludzie i inne jej zasoby takie, jak systemy informatyczne, infrastruktura techniczna
i komunikacyjna, dobrze ze sobą współdziałają. Do opisu kooperacji i integracji tych zasobów
najlepiej służą procesy biznesowe, dokumentowane w postaci diagramów przepływów informacyjnych, przy wykorzystaniu wybranej notacji języka graficznego (EPC, UML, BPMN).
Procesy biznesowe i zarządzanie nimi są zatem niezwykle ważnym elementem koncepcji
komputerowego wspomagania zarządzania organizacją, ułatwiającym organizację efektywnej współpracy pomiędzy jej zasobami i pomagającym organizacji bezzwłocznie reagować
na zmieniające się warunki otoczenia rynkowego. Jeśli systemy informatyczne, które realizując procesy biznesowe bezpośrednio wspomagające organizację, nie mogą ewoluować
w sposób elastyczny i dostatecznie efektywny, to może ona znaleźć się w trudnej sytuacji
decyzyjnej.

W referacie zaprezentowane zostaną przykłady użycia metod i technik BPM (Business Process Management) dla poprawy i restrukturyzacji procesów biznesowych w organizacji
(BPR, Lean Sigma, TQM, Kaizen). Zmiany w organizacji następują najczęściej w odpowiedzi
na zmiany lokalnych regulacji i strategii zarządzania, ale elastyczność biznesowa jest kluczowym czynnikiem redukcji kosztów niezbędnych do podtrzymania jej konkurencyjności
rynkowej.

Maciej Beręsewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dobór macierzy wag w analizach przestrzennych na przykładzie rynku
nieruchomościw Poznaniu

W

ekonomii często mamy do czynienia

z procesami, które charakteryzują się

zróżnicowaniem przestrzennym. Przykładem mogą być procesy zachodzące na rynku
nieruchomości, na którym obserwuje się, że ceny nieruchomości w centrum są wysokie,
a ceny mieszkań zlokalizowanych dalej od centrum są niższe. Zróżnicowanie przestrzenne
tłumaczy się występowaniem zależności przestrzennych, polegających na tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zjawiska (np. wysokiej, czy niskiej ceny) w danym
obiekcie zależy od tego, czy zjawisko to wystąpiło w obiektach z nim sąsiadujących. Problem
pojawia się jednak w przypadku modelowania tego typu zależności przestrzennych, ponieważ modelowanie to wymaga określenia wpływu jednostek na swoich sąsiadów - wpływ ten
można określić za pomocą macierzy i wag przestrzennych.

Wagi przestrzenne są najogólniej odwrotnością macierzy sąsiedztwa. Aby je utworzyć trzeba
wybrać jedno z możliwych kryteriów: kryterium wspólnej granicy, k-najbliższych sąsiadów czy
kryterium promienia odległości określonej na przykład w kilometrach. Odpowiednie dobranie
macierzy odległości, zwłaszcza na niskich poziomach agregacji, może w znaczącym stopniu
wpłynąć na ostateczne wyniki analiz. Celem artykułu jest porównanie skutków doboru wag
przestrzennych dla obrębów w procesie modelowania cen ofertowych mieszkań na przykładzie rynku nieruchomości w Poznaniu w 2011r. Dane zostały pozyskane z kilku portali internetowych, między innymi z www.otodom.pl, www.szybko.pl. Obliczenia zostaną wykonane w
programie R z wykorzystaniem pakietów sp, pdep, maps, maptools oraz RCurl .

Barbara Będowska-Sójka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Periodyczność w danych wysokiej częstotliwości

Sezonowość jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym na rynkach kapitałowych. W literaturze liczne są badania potwierdzające tezę o występowaniu sezonowości w zmienności
obserwowanej w danych o różnej częstotliwości, miesięcznych, dziennych czy śróddziennych. Celem artykułu jest zaprezentowanie niektórych parametrycznych i nieparametrycznych metod modelowania lub usuwania periodyczności w zmienności obecnej w danych
o wysokiej częstotliwości. Proponowane metody zostaną porównane w oparciu o symulowane i realne szeregi danych śróddziennych.

Mirosław Bochenek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii

Matematyzacja ekonomii jest procesem nieodwracalnym, przyczyniła się do szybszego
rozwoju nauk ekonomicznych. Mimo niezaprzeczalnych korzyści takiego podejścia wielu
polskich

ekonomistów

poddawało

w

wątpliwość

zasadność

stosowania

narzędzi

matematycznych w ekonomii. Celem artykułu jest przedstawienie poglądów zwolenników
i przeciwników matematyzacji ekonomii w Polsce.

Dominika Bogusz
Uniwersytet Łódzki
Optymalne strategie reklamowe i optymalny poziom jakości dóbr nietrwałych
z opóźnieniem

Przedstawimy model optymalnego sterowania, opisujący zależność między wielkością
sprzedaży, intensywnością reklamy a postrzeganą jakością produktów, którego funkcją
kryterium jest maksymalizacja zysków firmy sprzedającej dobra nietrwałe. Podstawą tych
rozważań jest klasyczny model Vidale - Wolfa, w którym wydatki na reklamę są wprost
proporcjonalne do wielkości sprzedaży rozważanego produktu. Jakość nietrwałych
produktów konsument może poznać poprzez poszukiwanie informacji na ich temat albo
poprzez własne doświadczenia. Wybór sposobu pozyskania informacji zależy od kosztów,
jakie muszą być poniesione przy ich zdobywaniu. Wraz z rozwojem nowoczesnych nośników
informacji coraz częściej potencjalni konsumenci poszukują w Internecie informacji
o produkcie a w szczególności rekomendacji innych użytkowników. Uwzględnienie
rekomendacji i czasu potrzebnego na poszukiwanie informacji narzuca zastosowanie
w modelu sterowania optymalnego opóźnienia czasowego. Wymienione powyżej zależności
zostaną zapisane za pomocą zwyczajnego równania różniczkowego z warunkiem
początkowym i z opóźnieniami czasowymi. Funkcjonał kosztu zapisany będzie w postaci
całkowej. Dla tak zbudowanego modelu, w oparciu o zasadę maksimum Pontryagina,
zostaną wyznaczone optymalne strategie reklamowe, optymalny poziom jakości produktu
i optymalny poziom sprzedaży. Optymalne rozwiązania zostaną wyznaczone numerycznie.
Przedyskutowane zostaną ich własności oraz wpływ długości opóźnienia na optymalne
rozwiązania.

Dominika Bogusz
Mariusz Górajski
Uniwersytet Łódzki
Optymalna strategia reklamowa w modelu renomy firmy z uwzględnieniem
segmentacji rynku

W referacie zostanie przedstawiona propozycja modelu renomy przedsiębiorstwa, działającego w wielu segmentach rynku.

Dotychczas powstało zaledwie kilka modeli opisujących dynamikę renomy firmy inwestującej
w reklamę, które uwzględniają segmentację rynku ze względu na zmienne demograficzne
lub geograficzne. W proponowanym modelu zostaną uwzględnione nowe czynniki: funkcja
pamięci konsumentów o produktach oraz heterogeniczna deprecjacja renomy firmy. Badania
marketingowe wskazują, że powyższe czynniki mają istotny wpływ na wizerunek produktów
firmy. Zastosowana metoda badawcza polega na analizie zadań sterowania optymalnego,
w których stan układu to wizerunek firmy opisany za pomocą cząstkowego równania różniczkowego. Sterowaniem w tym zadaniu będzie wybór strategii reklamowej, która minimalizuje
funkcjonał celu określony jako suma kosztów reklamowych w skończonym horyzoncie, niezbędnych do osiągnięcia ustalonego poziomu renomy firmy.

Optymalna strategia reklamowa zostanie wyznaczona za pomocą nowego algorytmu numerycznego, zbudowanego w oparciu o zasadę maksimum Pontryagina. Optymalne rozwiązania zostaną poddane analizie wrażliwości na zmiany parametrów równania stanu.

Elżbieta Bukowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw

Podstawową cechą „tradycyjnej” gospodarki jest rzadkość występowania zasobów – im coś
jest trudniej dostępne, tym ma większą wartość. Rozwój Internetu przyniósł rewolucyjne
zmiany: do podstawowych czynników wytwórczych, obok kapitału i siły roboczej, zaczęto
zaliczać informację. Informacja dostępna jest często za darmo, w ogromnej ilości i, co być
może najważniejsze, można ją powielać dowolną ilość razy. Co więcej, ta właśnie darmowa
informacja pozwala na wytworzenie rzeczywistej wartości oraz stała się podstawą działania
gospodarki elektronicznej.

Rozwój gospodarki elektronicznej wywiera ogromny wpływ na ewolucję mechanizmów rynkowych – pojawia się coraz więcej rynków elektronicznych, których specyfika jest tak odmienna od rynków tradycyjnych, że zmianie ulega zarówno zachowanie przedsiębiorców, jak
i przesłanki podejmowania przez nich decyzji. Pojawienie się nowych technologii i rozwiązań
stwarza nowe obszary, które mogą być wykorzystane jako model biznesowy nowoczesnych
firm.

W referacie przedstawione zostaną podstawowe modele biznesowe wykorzystywane w gospodarce elektronicznej oraz kierunki ich ewolucji wywoływane przez Internet Przyszłości,
technologie semantyczne oraz mechanizmy społecznościowe.

Milda Maria Burzała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Efekty zarażania giełd europejskich w czasie kryzysu finansowego 2008-2009

Celem przeprowadzonych badań było testowanie efektów zarażania wybranych giełd europejskich w czasie kryzysu finansowego 2008-2009. Badanym kanałem transmisji były indeksy giełdowe, które bardzo szybko reagowały na kolejne złe informacje nadchodzące z USA.
Przyjęto, iż giełda amerykańska zaraża kryzysem, jeśli zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu na danym rynku. Przez efekt transmisji rozumiane było tempo wzrostu
prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu. Dodatkowym celem badania była weryfikacja
hipotezy o wyprzedzającej reakcji rynku walutowego względem zmian obserwowanych na
giełdzie papierów wartościowych.

Michał Burzyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Model stabilności globalnego rynku międzybankowego

Dynamika globalnych rynków finansowych ma istotny wpływ na procesy zachodzące w realnej gospodarce. Związek między tymi dwoma sferami szczególnie widoczny jest w czasach
podwyższonej niepewności wśród inwestorów i wyższego ryzyka systemowego.

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób struktura globalnego rynku międzybankowego wpływa na proces zarażania niewypłacalnością instytucji finansowych, seryjne
bankructwa banków oraz niestabilność systemową rynku międzybankowego? Jakie są następstwa dla całego globalnego systemu międzybankowego nagłych niewypłacalności kilku
lub kilkunastu instytucji ze światowej czołówki banków? Opisu tego zagadnienia i odpowiedzi
na postawione pytania dokonano na podstawie modelu rynku międzybankowego opracowanego przy zastosowaniu teorii grafów losowych. Utworzona sieć instytucji finansowych charakteryzuje się topologią zbliżoną do rzeczywistej. O fakcie tym przekonują zgodne z empirycznymi obserwacjami takie cechy sieci, jak: rozkład stopni poszczególnych wierzchołków,
zgrupowania wierzchołków, czy średnia odległość między wierzchołkami. Ponadto, w badaniu wykorzystano rzeczywiste dane o instytucjach finansowych w celu opisu ich znaczenia
i pozycji w globalnej sieci połączeń między heterogenicznymi agentami finansowymi.

Dokonano implementacji, kalibracji i symulacji Monte Carlo tak zdefiniowanego modelu. Na
tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na postawione pytania odnośnie istoty topologii
i struktury rynku międzybankowego w generowaniu niestabilności rynków finansowych i realnej gospodarki.

Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński
Ekonometryczna analiza wpływu skłonności ludzkich na procesy gospodarcze
w przypadku dysponowania wiedzą a priori o skłonnościach

W artykule omówione zostaną sposoby określania wpływu skłonności ludzkich na prawidłowości ekonomiczne, z wykorzystaniem odpowiednich modeli ekonometrycznych. Podana
zostanie definicja skłonności oraz przedstawione zostaną metody umożliwiające pomiar ilościowych aspektów skłonności ludzkich. Przedstawione zostaną częstościowa oraz trygonometryczna miary skłonności.

Scharakteryzowany zostanie sposób uwzględniania na podstawie modeli dla danych przekrojowych wpływu skłonności ludzkich dla przypadków, w których badacz dysponuje wiedzą
a priori o analizowanych skłonnościach. Przedyskutowane zostaną te klasy modeli ekonometrycznych, w których określanie wpływu skłonności może prowadzić do poprawy struktury
stochastycznej modeli.

W przykładzie empirycznym określony zostanie wpływ skłonności do palenia papierosów
oraz skłonności do spożywania alkoholu na kształtowanie się wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe w województwach w Polsce w roku 2004.

Piotr Dworniczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
TOPSIS w warunkach rozmytości intuicjonistycznej

Intuicjonistyczne zbiory rozmyte (ang. intuitionistic fuzzy sets, IFSs) są rozszerzeniem klasycznych zbiorów rozmytych. Ich stosowanie jest właściwe tam, gdzie nie dysponujemy pełną informacja odnośnie przynależności elementu do zbioru bądź jego dopełnienia. Zbiory te
pozwalają zatem na formalny opis i przetwarzanie informacji niepełnych. Metoda TOPSIS
jest metodą wspomagania wielokryterialnego podejmowania decyzji. Nazwa metody jest
akronimem angielskiego określenia Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution i określa klasę metod porządkujących warianty na podstawie ich odległości lub podobieństwa do wartości idealnych lub antyidealnych. Z powodu naturalnego podejścia do
problemu metoda jest nadal rozwijana i stosowana. Główne jej idee pojawiły się około 30 lat
temu. Od tego czasu procedurę tę rozwijano oraz podawano propozycje zastosowań. Metoda ta w warunkach rozmytości przedstawiona została w roku 2000, natomiast w warunkach
rozmytości intuicjonistycznej w 2005.

W referacie przedstawiona zostanie metoda klasy TOPSIS wykorzystująca jako miarę podobieństwa zbiorów stopień inkluzji wariantu idealnego w intuicjonistycznych zbiorach rozmytych, charakteryzujących warianty decyzyjne. Stopień ten wyznaczony zostanie na podstawie
pewnej słabej intuicjonistycznej implikacji rozmytej. Uwzględnione zostaną nierówne stopnie
ważności kryteriów. Do określania odległości zastosowana zostanie miara Hamminga obliczana na podstawie trzech parametrów określających przynależność elementu do IFS.
Omówione podstawy teoretyczne zobrazowane zostaną przykładem liczbowym.

Agata Filipowska
Monika Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Model biznesowy dostawcy danych w Semantycznym Internecie

Podstawowym elementem Semantycznego Internetu, będącego kolejnym etapem rozwoju
sieci WWW, są odpowiednio opisane dane i informacje. Do ich opisu wykorzystujemy ontologie stanowiące wspólną warstwę pojęciową. Semantyczny Internet oferuje nowe możliwości w zakresie wykorzystania danych przez aplikacje komputerowe, a także prowadzi do powstania nowych usług internetowych operujących na udostępnionych danych. Dzięki rozwojowi Semantycznego Internetu, przedsiębiorstwa zyskają możliwość automatyzacji procesów
pozyskiwania i przetwarzania danych z Internetu, a także integracji tych danych pozwalającej
na ich wykorzystanie w nowych zastosowaniach.

Proces tworzenia semantycznych anotacji jest jednak pracochłonny i złożony, a to właśnie
ich brak jest jedną z głównych barier rozwoju Internetu Semantycznego. Brak semantycznie
anotowanych danych z jednej strony, oraz stworzenie, rozpowszechnienie i wykorzystanie
standardów opisywania danych w Internecie Semantycznym z drugiej, stworzyły niszę na
rynku dla dostawców semantycznie zaanotowanych danych.

Celem referatu jest przedstawienie modeli biznesowych dostawców danych w Semantycznym Internecie. Po zdefiniowaniu cyklu życia semantycznie anotowanych danych, zaprezentowano opracowane modele biznesowe, które mogą zostać zastosowane przez dostawców
danych w Internecie Przyszłości. Dyskusji poddano także stosowane obecnie przez dostawców modele danych (np. DBPedia, Freebase).

Leonid Galczynskij
Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy "KPI"
Krótkoterminowe prognozy cen na rynku produktów przemysłu naftowego Ukrainy

Celem pracy jest prognozowanie cen na rynku produktów przemysłu naftowego na Ukrainie.
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że dominujący wpływ na zmianę detalicznych
cen na tym rynku mają dwa czynniki: światowe ceny na surową naftę i wahania kursu hrywny. Specyfika szeregów cen produktów przemysłu naftowego, a w szczególności ich niestacjonarność, wymaga zastosowania odpowiedniego modelu. Dlatego też podjęto próbę badania kointegracji cen produktów przemysłu naftowego, cen surowej nafty oraz kursu walutowego. Zastosowano metodę Johansena i zbudowano model korekty błędem w celu
uwzględnienia tendencji powrotu do stanu równowagi. Na podstawie modelu postawiono
prognozę i porównano ją z faktycznymi danymi. Uzyskane prognozy są zadawalające
w okresach stabilnych cen, ale w okresach wstrząsów cenowych ich precyzja istotnie się
pogarsza. Dlatego też zastosowano alternatywne metody prognozowania, spośród których
najlepsze prognozy uzyskano z sieci neuronowych.

Tomasz Galewski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Przedsiębiorstwo reagujące w czasie rzeczywistym (Real Time Enterprise)
jako współczesna koncepcja firmy

Artykuł ma na celu przedstawienie interesującej koncepcji przedsiębiorstwa, według której
zmuszone ono jest obecnie do maksymalnego skracania swoich procesów biznesowych, by
poprzez szybsze reakcje uzyskać przewagę konkurencyjna na rynku. Przedsiębiorstwo reagujące w czasie rzeczywistym, to nie dosłowne tłumaczenie angielskiego terminu Real
Time Enterprise (dalej: RTE), który mógłby mylnie oznaczać firmę działającą w czasie rzeczywistym, a przecież takimi podmiotami są bezwzględnie wszystkie przedsiębiorstwa. RTE
to koncepcja, która może zainicjować proces unifikacji teorii przedsiębiorstwa, ponieważ jest
wspólnym mianownikiem współczesnych teorii przedsiębiorstwa powstałych na gruncie ekonomii (informacyjna, kognitywna i ewolucyjna teoria firmy) i nauk o zarządzaniu (dominująca
logika firmy, elastyczność organizacji, zarządzanie okazjami). Wspomnianą częścią wspólną
jest uznanie, że szczególnym zasobem przedsiębiorstwa stał się system informacyjny. Efektywne pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji jest kluczowym elementem
uzyskania przewagi konkurencyjnej.
W drugiej części artykułu postawiona zostanie hipoteza, że obecnie system informacyjny
firmy praktycznie należy utożsamiać z systemem informatycznym, co z kolei wiąże się nieodzownie z integracją wiedzy ekonomicznej z informatyczną. W nawiązaniu do tematu konferencji, informatyka gospodarcza (w szczególności zaś wiedza dotycząca systemów informatycznych) staje się doskonale komplementarnym czynnikiem w stosunku do nauk ekonomicznych, pozwalającym lepiej wytłumaczyć funkcjonowanie przedsiębiorstw w społeczeństwie informacyjnym. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na korzyści, jakie może odnieść
firma implementując odpowiednie rozwiązania informatyczne.

Przemysław Garsztka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów

W standardowym podejściu Sharpe’a do konstrukcji portfela papierów wartościowych
uwzględnia się dwa rodzaje ryzyka: ryzyko rynkowe (systematyczne) oraz ryzyko związane
z czynnikiem losowym (specyficzne). Zakłada się przy tym, że składnik losowy ma rozkład
normalny o zerowej wartości oczekiwanej i stałej wariancji. Niestety nie znajduje to potwierdzenia w badaniach empirycznych, w których zwraca się uwagę na wysoką kurtozę oraz
istotną skośność zarówno samych stóp zwrotu, jak i składnika losowego rynkowego modelu
Sharpe’a (tzw. linii charakterystycznej).

W pracy zaproponowano uwzględnienie tego empirycznie stwierdzonego faktu poprzez dekompozycję składnika losowego na dwa czynniki, z których jeden wyjaśnia asymetryczny
wpływ ryzyka płynności na stopy zwrotu z waloru i pozwala uzyskać łączny rozkład składnika
losowego bliższy obserwowanemu empirycznie. Ponadto zaproponowano budowę portfela
z uwzględnieniem trzech rodzajów ryzyka: systematycznego, specyficznego bez ryzyka
płynności oraz ryzyka płynności. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla standardowego
podejścia Sharpe’a.

Przemysław Garsztka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Anna Rutkowska-Ziarko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Budowa portfela akcji przy wykorzystaniu wskaźnika cena/zysk oraz wskaźnika
płynności transakcyjnej

Prezentowane badania dotyczyły budowy portfeli optymalnych sensie minimalnego ryzyka
przy założonej zyskowności oraz dla założonego poziomu zmiennej syntetycznej zbudowanej w oparciu o wskaźniki cena/zysk oraz płynność transakcyjną.

W badaniach rynku kapitałowego występują dwie koncepcje dotyczące inwestowania w akcje
o niskich wartościach rozważanych w artykule wskaźników rynkowych. Zgodnie z jedną ze
znanych w literaturze koncepcji, akcje o niskich wartościach wskaźnika cena/zysk to w ocenie inwestorów akcje spółek o złej kondycji ekonomiczno finansowej lub wysokim ryzyku.
Zgodnie z drugą koncepcją, są to akcje niedoszacowane przez rynek - mogące w przyszłości
przynieść wyższe stopy zwrotu. Powstaje zatem problem, czy wskaźnik cena/zysk należy
traktować jako stymulantę czy jako destymulantę w przypadku budowy portfela akcji. Podobne dylematy dotyczą wykorzystania miar płynności transakcyjnej. Z jednej strony można zakładać występowanie premii z tytułu inwestowania w akcje mniej płynne. Z drugiej strony
przy niskiej płynności może wystąpić problem ze sprzedażą akcji w danym momencie czasu
po zakładanej cenie i co za tym idzie, niska płynność walorów nie jest pożądaną cechą.

Celem badania było sprawdzenie czy wskaźnik cena/zysk oraz wskaźnik płynności powinny
być przy budowie portfela traktowane jako stymulanta czy destymulanta. Ponadto sprawdzono czy uwzględnienie przy budowie portfela wskaźnika cena/zysk oraz miary płynność transakcyjnej przynosi lepsze efekty w porównaniu z klasycznym podejściem Markowitza.

Urszula Grzybowska
Marek Karwański
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przykłady i zastosowanie macierzy migracji w ocenie ryzyka finansowego

Macierze migracji znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem finansowym.
W szacowaniu ryzyka kredytowego, klienta przypisuje się do jednej z kilku klas ratingowych
(stanów) przyjmując, że jego przyszła ocena (rating) zdeterminowana jest przez macierz
przejścia łańcucha Markowa. Prawdopodobieństwo, że kredytobiorca będzie niewypłacalny,
czyli przejdzie do stanu „default”, odczytywane jest z estymowanej jednym z kilku sposobów
macierzy migracji. Inną dziedziną, w której macierze migracji znajdują zastosowanie, są systemy ubezpieczeń bonus-malus. W referacie przedstawione zostaną przykłady zastosowania
macierzy migracji, zarówno stałych jak i zmieniających się w czasie, do pomiaru ryzyka finansowego.

Małgorzata Guzowska
Uniwersytet Szczeciński
Stabilność i bifurkacje Hopfa dla modelu Goodwina z opóźnionymi inwestycjami

Równania różniczkowe z opóźnionym argumentem pojawiają się w modelach matematycznych dotyczących zagadnień ekonomicznych często, można tu wymienić chociażby: model
Kaleckiego, model Cournota z opóźnieniem, model Kaldora – Kaleckiego z opóźnionymi inwestycjami, jak też model Goodwina z opóźnionymi inwestycjami. Chociaż sama struktura
równań różnicowych z opóźnieniami jest podobna do równań różniczkowych zwyczajnych, to
należy przy ich analizie pamiętać, że istnieje między nimi zasadnicza różnica. Rozwiązywanie równania z opóźnieniem jest problemem nieskończeniewymiarowym z odpowiadającą
mu przestrzenią fazową będącą przestrzenią funkcyjną, co implikuje zastosowanie bardziej
złożonych metod i teorii w analizie własności dynamicznych takich modeli.

W pracy zostanie omówiony model Goodwina z opóźnionymi inwestycjami, opisany równaniem różniczkowym z opóźnieniem. W pierwszej części zbadana zostanie stabilność punktów równowagi modelu oraz istnienie bifurkacji Hopfa. Następnie zostanie przeprowadzona
analiza kryteriów stabilności bifurkacyjnych rozwiązań okresowych modelu. Do analizy tej
zostaną wykorzystane własności form normalnych oraz twierdzenia o rozmaitościach centralnych. Dowód matematycznych własności modelu zostanie zobrazowany przez dodatkowe
symulacje komputerowe.

Małgorzata Guzowska
Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński
Sposoby tworzenia kontraktu w modelu agent – pryncypał a skłonność do ryzyka

W referacie zostanie zdefiniowana skłonność do ryzyka. Na podstawie tej definicji zostaną
pokazane powiązania pomiędzy wybranymi rodzajami funkcji użyteczności a skłonnością do
ryzyka z punktu widzenia zarówno agenta, jak i pryncypała. Dla poszczególnych funkcji użyteczności (odpowiadających danym wartościom współczynnika skłonności do ryzyka) zapisane oraz rozwiązane zostaną modele optymalizacyjne, pozwalające na określenie wpływu
skłonności do ryzyka na formę kontraktu. Wyznaczone również zostaną wartości ekwiwalentów odpowiadające danej wartości współczynnika skłonności do ryzyka agenta. We wnioskach końcowych przedyskutowane zostaną sposoby tworzenia kontraktu z uwzględnieniem
skłonności do ryzyka agenta i pryncypała.

Sergiusz Herman
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Modyfikacja koncepcji fundamentalnego portfela papierów wartościowych
na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie

Inwestor lokujący swoje środki na giełdzie papierów wartościowych stoi przed bardzo trudnym problemem wyboru odpowiedniego portfela walorów. Zgodnie z klasyczną koncepcją
budowy portfeli papierów wartościowych, zasadniczymi kryteriami wyboru powinny być:
oczekiwana stopa zwrotu oraz ryzyko przyszłej inwestycji. Alternatywnym podejściem jest
koncepcja portfela fundamentalnego, zaproponowana przez W. Tarczyńskiego. Zgodnie z jej
założeniami, podstawą doboru walorów do portfela powinna być przede wszystkim kondycja
finansowa analizowanych spółek, reprezentowana przez miernik syntetyczny nazwany taksonomiczną miarą atrakcyjności inwestycji.

Zgodnie z koncepcją W. Tarczyńskiego, skład skonstruowanego portfela fundamentalnego
zależy przede wszystkim od wartości wskaźników finansowych oraz nadanych im wag, decydujących o stopniu istotności poszczególnych z nich. Celem referatu jest zaprezentowanie
nowej, alternatywnej metody ustalania systemu wag, opartej na historycznych stopach zwrotu osiąganych przez badane spółki. W literaturze zdefiniowano wiele miar ryzyka portfela
fundamentalnego. W artykule zaprezentowano metodę pomiaru, pozwalającą na jego dywersyfikację. Podsumowaniem badania jest konstrukcja portfela fundamentalnego w oparciu
o 48 spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz ocena efektywności takiej inwestycji.
Dane wykorzystane w badaniu pochodzą z baz danych firmy Notoria Serwis oraz portalu
internetowego www.bossa.pl.

Agata Kliber
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dynamika kontraktów CDS na obligacje polskie i węgierskie w okresie
kryzysu finansowego

Celem referatu jest zbadanie dynamiki cen kontraktów CDS (Credit Default Swap) na polskie
i węgierskie obligacje w okresie kryzysu finansowego. Autorka weryfikuje tezę o istotnym
wpływie oczekiwań na kształtowanie się cen kontraktów CDS. Badanie koncentruje się na
analizie zmienności procesów cen i identyfikacji czynników przyczyniających się do wzrostu
ich kowariancji.

Michał Konopczyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Optymalna polityka fiskalna w modelu cyklicznego wzrostu małej gospodarki
w unii monetarnej

We wcześniejszym artykule Autor przedstawił pewien zagregowany model cyklicznego wzrostu małej gospodarki w unii monetarnej (EMU). Obok typowych procesów opisywanych przez
teorię wzrostu gospodarczego, model ten uwzględnia szerokie spektrum „frykcji”, np. inercję
i sztywność płac i cen, nieracjonalne (adaptacyjne) oczekiwania, niedoskonałą mobilność
kapitału. Na klasyczne, gładkie trajektorie równomiernego wzrostu nakładają się zatem nieustannie pewne zakłócenia, będące katalizatorem tzw. cyklicznego wzrostu. Mimo tych zakłóceń, gospodarka oscyluje wokół „magnesu”, jakim jest tzw. stan długookresowej równowagi dynamicznej (stan stacjonarny).

W referacie model ten wykorzystano, aby przeanalizować wpływ podstawowych fiskalnych
parametrów decyzyjnych na dobrobyt społeczny mierzony konsumpcja per capita. Wyprowadzono tzw. złote reguły dotyczące stopy deficytu budżetowego oraz stopy opodatkowania
gospodarki. Dowiedziono, że optymalny stopień redystrybucji produktu przez budżet państwa
powinien być jak najwyższy lub jak najniższy – w zależności od tego, jak kształtują się pewne
parametry behawioralne, o których decyduje sektor prywatny. Zależy on również od wysokości realnej stopy procentowej.
Interesującą cechą modelu jest fakt, że stan długookresowej równowagi zależy od jednego
z parametrów, odzwierciedlającego szybkość reakcji przedsiębiorców na nierównowagę
między popytem a podażą. Zbadano wpływ tego parametru na dobrobyt mierzony konsumpcją per capita.

Jerzy Krawczuk
Politechnika Białostocka
Wpływ długości okresów uczenia na prognozę indeksu giełdowego opartą
na klasyfikatorze liniowym typu CPL

Budowa modeli prognostycznych dla danych giełdowych wymaga wyboru dwóch okresów:
uczącego oraz testowego. Okres uczący nie powinien być za długi, ze względu na mały
wpływ zdarzeń odległych w czasie na wydarzenia obecne. Nie powinien być również za krótki, gdyż budowany model może za mocno dopasować się do danych i nie wychwycić powtarzających się wzorców. Kolejnym zadaniem, po zbudowaniu modelu z wybranego okresu
uczącego, jest określenie jak długo model ten może być używany (okres testowy). Czy model powinien być przebudowany tak szybko jak pojawiają się nowe dane, np. codziennie?
Czy powinien być używany przez dłuższy czas? Autor stara się odpowiedzieć na te pytania
w sposób eksperymentalny, budując modele prognostyczne oparte na klasyfikatorze liniowym typu CPL i przewidując kierunek zmiany indeksu S&P500.

Agnieszka Lach
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Predykcja indeksu WIG przy użyciu neuronowego i neuronowo-rozmytego
systemu klasyfikującego

Celem artykułu jest porównanie skuteczności dwóch systemów klasyfikujących skonstruowanych w oparciu o wielowarstwowe sieci perceptronowe. Obiektami podlegającymi klasyfikacji są stopy zwrotu z indeksu WIG z okresu T+1. Zmiennymi określającymi obiekty są
pochodzące z okresu T wskaźniki techniczne zbudowane na wartościach indeksu WIG oraz
czynniki fundamentalne, takie jak cena miedzi, złota oraz poziom indeksów zagranicznych.
Etykietami klas są przedziały przewidywanego procentowego wzrostu lub spadku indeksu.
Sieci neuronowe, pełniące funkcję klasyfikatora, posiadają do każdego wyjścia przypisaną
odpowiednią etykietę klasy. W przypadku pierwszego systemu klasyfikującego, „nauczyciel”
sieci perceptronowej posiada wartości z dwuelementowego zbioru, określającego przynależność do danej klasy lub brak tej przynależności. W przypadku drugiego systemu klasyfikującego, wartości „nauczyciela” zostały rozmyte i określają, w jakim stopniu obiekt należy do
danej klasy. Weryfikacji poddano tezę, że rozmyte wartości „nauczyciela” pozwalają na dokładniejszą predykcję indeksu WIG.

Piotr Łosowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Metody Business Intelligence w analizach procesów dydaktycznych

Silna konkurencja na rynku wymaga stosowania efektywnych technologicznie rozwiązań informatycznych. Pewna i „dobrze podana” informacja jest jednym z głównych czynników gwarantujących sukces firmy. W referacie podjęto zagadnienie wdrożenia innowacyjnej koncepcji
Business Intelligence (BI) w szkolnictwie wyższym do analiz procesów dydaktycznych związanych m. in. z planowaniem zajęć, analizą zajętości czasowej wykładowców i sal wykładowych, ćwiczeniowych. Rozważania zostaną poparte analizą infrastruktury potrzebnej do
funkcjonowania narzędzi BI – m. in. środowisko sprzętowe, źródła danych, hurtownie danych, kostki OLAP, eksploracja danych, raportowanie. Narzędzia BI zostaną ukazane w perspektywie systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Zaprezentowane zostaną rzeczywiste dane gromadzone co roku na potrzeby planowania procesów dydaktycznych oraz
niezbędne operacje przystosowujące te dane do analiz. Finalnie zastosowane i pokazane
zostaną metody eksploracji danych użyteczne w przypadku analiz procesów dydaktycznych
połączone z analizą ekonometryczno - statystyczną. Wysnute na tej podstawie wnioski, staną się wsparciem dla podjęcia lepszych decyzji w odniesieniu do zagospodarowywania
uczelnianych zasobów ludzkich i sprzętowych.

Aleksandra Majewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Atrakcyjność uczelni wyższych w Polsce

Każdego roku na całym świecie, w tym również w Polsce, publikowane są różnorodne klasyfikacje szkół wyższych. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, ponieważ dostarczają
łatwej w interpretacji informacji na temat pozycji uczelni na tle innych jednostek. Najbardziej
znanym polskim rankingiem jest ranking szkół wyższych, budowany przez portal „Perspektywy” wraz z gazetą „Rzeczpospolita”.

W artykule podjęto próbę zbudowania rankingu atrakcyjności polskich uczelni w roku 2010.
W tym celu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) i stworzono
bezwzorcowy miernik syntetyczny. Dodatkowo przeprowadzona analiza miała dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zmiana metody normalizacji zmiennych wpłynie na klasyfikację uczelni.

Maciej Malaczewski
Uniwersytet Łódzki
Zużycie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska a postęp techniczny
i wzrost gospodarczy

Zagadnienia obejmujące wzajemne zależności pomiędzy środowiskiem naturalnym a gospodarką od kilkudziesięciu lat stały się jednym z głównych tematów rozważań ekonomistów
oraz ekologów. Wśród poruszanych tu zagadnień wyróżnić możemy zarówno problematykę
zanieczyszczenia środowiska, jak i tzw. zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który
polegać ma na realizacji przez obecne pokolenie odpowiedniego poziomu produkcji i konsumpcji bez odbierania przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb. Istotną
rolę odgrywa tu modelowanie zależności pomiędzy postępem technicznym, zasobami naturalnymi oraz wzrostem gospodarczym. Nie da się jednak opisać tych zależności w oderwaniu
od problemu emisji zanieczyszczeń.

Powstaje naturalne pytanie o wpływ, jaki wyczerpywanie się zasobów naturalnych może
mieć na długookresowy wzrost gospodarczy oraz na stan środowiska naturalnego. Istnieją
opinie, iż postęp techniczny rozwiąże problemy wyczerpywania się zasobów naturalnych.

Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytania o teoretyczne zależności pomiędzy długookresowym wzrostem gospodarczym, postępem technicznym a zużyciem zasobów naturalnych, uwzględniające postulaty zarówno nowoczesnej teorii wzrostu, jak i ekonomii ekologicznej. Głównym przedmiotem badań jest wpływ, jaki wielkość zasobów naturalnych oraz
ich zużywanie może mieć na tempo wzrostu gospodarczego oraz rola, jaką w procesie tym
odgrywa rozwój kapitału ludzkiego oraz postęp techniczny zarówno generowany zewnętrznie
(tzw. egzogeniczny postęp techniczny), jak i wewnętrznie (postęp techniczny świadomej
działalności naukowo-badawczej).

Agnieszka Lipieta
Andrzej Malawski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mechanizm rozwoju gospodarczego Schumpetera w ujęciu teorii mechanizmów
ekonomicznych Hurwicza

Mija właśnie sto lat od powstania pionierskiej wizji rozwoju gospodarczego J. Schumpetera
opartej na innowacjach. Tradycja ekonomii ewolucyjnej Schumpetera przeżywa w ostatnich
dekadach swój renesans. Jednym z wątków dyskusji jest analiza mechanizmu rozwoju gospodarczego, która w ujęciu neoschumpeterowskim odróżnia tradycyjny mechanizm cenowy
od mechanizmu jakościowego opartego na procesach innowacyjnych, gdzie przedsiębiorcy
współzawodniczą we wprowadzaniu innowacji. W konsekwencji, przykładowo - poprzez
wprowadzenie na rynek nowego towaru, bądź przez obniżkę kosztów w wyniku zastosowania nowych technologii, uzyskują przewagę konkurencyjną.

Niniejsza praca wpisuje się w ten wątek badawczy, wykorzystując nowoczesną teorię projektowania mechanizmów gospodarczych L. Hurwicza do modelowania ewolucyjnej ekonomii
Schumpetera w aparacie pojęciowym teorii równowagi ogólnej Arrowa - Debreu. W ujęciu
tym centralna kategoria mechanizmu jest rozumiana jako struktura matematyczna, modelująca instytucje, które kierują i koordynują działalność gospodarczą. Jej podstawowe elementy: przestrzeń informacji, korespondencja (zatwierdzania) informacji oraz funkcja wyników, są
tu odniesione do analizy dwóch podstawowych form życia gospodarczego wyróżnionych
przez Schumpetera: ruchu okrężnego i rozwoju gospodarczego, modelowanych jako stosowne rozszerzenia systemu produkcji, odpowiednio kumulatywne i innowacyjne. W konsekwencji otrzymane wyniki pozwalają na wyróżnienie mechanizmów jakościowych w klasie
mechanizmów cenowych w ten sposób, że realizują one cel w postaci poprawy w rozumieniu
Pareta położenia analizowanych grup podmiotów takich np. jak innowatorzy czy producenci.

Elżbieta Misiewicz
Uniwersytet w Białymstoku
Innowacyjność a rozwój gospodarczy Polski na tle krajów Unii Europejskiej
– model miękki

Działalność innowacyjna to działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym i finansowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Dzięki innowacyjności dany podmiot staje się konkurencyjny nie
tylko na rynku lokalnym czy krajowym. Jego działania skłaniają do poczynań innowacyjnych
inne firmy, co skutkuje napędzeniem mechanizmu gospodarczego, a w konsekwencji przekłada się na wzmocnienie konkurencyjnej pozycji kraju na arenie międzynarodowej. We
współczesnej gospodarce coraz częściej działalność innowacyjną wskazuje się jako jedną
z głównych przyczyn wpływających na wzrost gospodarczy. Aby stwierdzić, czy zależność
taka faktycznie występuje i jak silna ona jest, należy zastosować metody, które pozwolą na
oszacowanie takich relacji. Ponieważ zarówno działalność innowacyjna, jak i rozwój gospodarczy to zjawiska bardzo złożone, należy dobrać zestaw wskaźników poprzez zostaną one
obserwowane. Celem referatu jest zbadanie wpływu innowacyjności na rozwój gospodarczy
krajów UE, a także ukazanie pozycji Polski pod względem analizowanych zmiennych na tle
krajów Unii Europejskiej. Badanie zależności pomiędzy innowacyjnością a rozwojem gospodarczym przy pomocy „klasycznego” modelowania ekonometrycznego nie jest możliwe, dlatego też skorzystano z modelowania miękkiego, dzięki któremu takie zależności można
określić.

Monika Naskręcka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Problem nierównowagi i zapasów w modelu równowagi ogólnej

W modelu równowagi ogólnej najczęściej badanymi zjawiskami są równowaga oraz stabilność rynku. Na globalnych i lokalnych rynkach ekonomicznych występuje jednak często nierównowaga. Oryginalny model nie uwzględnia w ogóle możliwości wystąpienia zapasów.
W sytuacji, gdy na rynku wystąpi nadwyżka podaży nad popytem, pojawi się jednak taki problem. Jak opisać nierównowagę w języku matematycznym? Powstaje też fundamentalne
pytanie o wpływ, jaki na równowagę (lub nierównowagę) rynkową mają gromadzone nieuchronnie zapasy towarów? Jaki jest wpływ zapasów towarów na przebieg trajektorii cen?
Czy zapasy stabilizują czy destabilizują rynek?

Artur Prędki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Geneza zbiorów możliwości produkcyjnych wykorzystywanych w metodzie DEA

Zasadniczym celem metody DEA jest pomiar poziomu efektywności technicznej jednostek
produkcyjnych o jednorodnej technologii w celu ich porównania (ustanowienia rankingu) oraz
ukazania ewentualnych źródeł braku pełnej efektywności. Owa jednorodna technologia jest
wyrażona, wspólnym dla wszystkich jednostek, zbiorem możliwości produkcyjnych. W zależności od zestawu przyjętych z góry założeń, określających własności technologii, otrzymujemy różne propozycje postaci tego zbioru, funkcjonujące w ramach metody DEA. Celem pracy będzie ich przedstawienie oraz ilustracja, a także omówienie genezy i chronologii powstawania kolejnych wariantów zbioru możliwości produkcyjnych. Praca ta ma więc charakter metodologiczny i porządkuje wiedzę o podstawach teoretycznych metody.

Karol Przanowski
Szkoła Główna Handlowa
Generator danych Consumer Finance – metody porównywania technik modelowych
w Credit Scoring

W referacie poruszony zostanie temat porównywania technik modelowych przy budowie kart
skoringowych. Choć finalnie postać karty skoringowej jest podobna, to można ją otrzymać
wykorzystując różne metody transformacji zmiennych w regresji logistycznej. Porównanie
i wykazanie wyższości jednej metody nad drugą jest dość trudne, gdyż można to wykonać
jedynie na konkretnych danych z konkretnego banku. Wykazanie różnicy na jednych danych
nie daje gwarancji tego samego wyniku na danych z innego banku. Pojawia się zatem pytanie, jak prowadzić badania, by wnioski mogły być bardziej ogólne? Próbą odpowiedzi jest
stworzenie gamy różnorodnych danych za pomocą generatora losowego. Generator danych
wykorzystuje dwa mechanizmy: macierze migracji i skoringi. W referacie przedstawiono wyniki porównujące kilka technik budowy karty skoringowej na różnych wygenerowanych danych oraz sposoby tworzenia całych narzędzi do takich testów. Przed budową karty skoringowej na konkretnych danych bankowych można wykonać dane ćwiczenie, aby jednoznacznie przekonać się, jaka technika dla tych danych będzie najkorzystniejsza. Dodatkowo
przedstawione zostaną mierniki jakości modelu predykcyjnego takie, jak: Gini, Delta Gini,
VIF, Max p-value, wykazując wielokryterialną naturę pojęcia „dobrego modelu”. Proponowana metoda może być wykorzystana w procesie budowy modelu, kiedy zdefiniowanych jest
wiele nieoczywistych kryteriów, np. takich, jak różne ujmowanie stabilności na próbach
i w czasie.

Aneta Ptak-Chmielewska
Szkoła Główna Handlowa
Wykorzystanie relatywnych wskaźników przejścia do oceny efektywności modeli
prognozujących upadłość przedsiębiorstw w Polsce

W referacie omówiono wykorzystanie względnych wskaźników przeżycia (relative survival
rates) do oceny efektywności modeli prognozujących upadłości przedsiębiorstw w Polsce.
Relatywny wskaźnik przeżycia zdefiniowany jest jako stosunek ogólnego wskaźnika przeżycia do wskaźnika oczekiwanego dla jednostek z homogenicznej populacji odniesienia.
Wskaźnik ten jest zazwyczaj wykorzystywany do określenia wpływu danego zdarzenia na
ogólną przeżywalność w populacji. Wpływ danego zdarzenia na wskaźnik przeżycia może
mieć charakter multiplikatywny lub addytywny.

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw lub
zagrożenie niewypłacalnością. W prezentowanym badaniu wykorzystano próbę 1000 przedsiębiorstw, w tym 500 przedsiębiorstw, wobec których zgłoszono wniosek upadłościowy. Na
podstawie modeli prognozowania upadłości z próby tej wyodrębniono te przedsiębiorstwa,
które (zgodnie ze wskazaniami modeli) wykazywały wysokie ryzyko upadłości. Przedsiębiorstwa te obserwowano od momentu diagnozy zagrożenia do „zgonu” (czyli upadłości) lub do
momentu obcięcia. Pozostałe (niezagrożone upadłością) przedsiębiorstwa stanowiły w badaniu populację odniesienia.

Przeprowadzona analiza miała na celu ocenę wpływu stwierdzonego na podstawie modelu
wysokiego zagrożenia upadłością na szanse przeżycia przedsiębiorstw w badanej populacji.
Przedmiotem analizy były przedsiębiorstwa, dla których modele wskazały wysokie ryzyko
upadłości. Przedsiębiorstwa te obserwowano od momentu diagnozy.

Wojciech Roszka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Synergia informacji w badaniach społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem metod
wielokrotnego podstawienia

Metody statystycznej integracji z wykorzystaniem metod wielokrotnych podstawień umożliwiają tworzenie nowych zbiorów danych o liczebności będącej sumą liczebności zbiorów
wejściowych, zawierających łączną informację o cechach pochodzących z łączonych repozytoriów. Może to stwarzać przesłanki do uogólniania wyników na niższym poziomie agregacji
przestrzennej. Dodatkowo możliwa jest łączna obserwacja cech pochodzących z różnych
badań. Generuje to efekt synergii, zwiększający zasób wiedzy pochodzącej z badań społeczno-ekonomicznych.

Celem wystąpienia będzie próba wykorzystania danych z różnych badań społecznoekonomicznych, takich jak Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badanie Budżetów
Gospodarstw Domowych, Badanie Dochodów i Jakości Życia EU-SILC, czy Diagnoza Społeczna w celu oszacowania rozmiaru ubóstwa materialnego według różnych cech demograficznych. Zintegrowane źródła danych dostarczą łącznej informacji o cechach z różnych
dziedzin umożliwiając m.in. badanie relacji pomiędzy różnymi zagadnieniami społecznymi,
jak np. aktywność zawodowa i warunki życia ludności. Jakość szacunków oceniona zostanie
w badaniu symulacyjnym.

Henryk J. Runka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Metody punktów wewnętrznych w regresji nieliniowej

Algorytmy punktów wewnętrznych są alternatywnymi algorytmami stosowanymi w optymalizacji ciągłej – liniowej, kwadratowej, nieliniowej. Można je również stosować w przypadku
szacowania parametrów modeli ekonometrycznych, gdy wprowadza się ograniczenia wynikające ze specyfiki modelu lub wprowadza się ograniczenia nierównościowe na parametry.
W artykule rozważa się stosowanie estymacji L1 modeli nieliniowych oraz przypadki estymacji odpornej. Przedstawione będzie podejście aproksymujące funkcje nieliniowe i instancje
optymalizacji nieliniowej rozwiązywane za pomocą algorytmów punktów wewnętrznych.

Aleksandra Rutkowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rozmyta charakterystyka przyszłej stopy zwrotu

Podstawową charakterystyką każdej inwestycji finansowej jest dochód uzyskany w jej wyniku
wyrażony najczęściej jako iloraz uzyskanego dochodu do zainwestowanego kapitału, a więc
poprzez stopę zwrotu. W praktyce inwestor staje przed problemem określenia stopy zwrotu,
której może się spodziewać w wyniku inwestycji. Tradycyjnie w teorii inwestycji przyszła stopa zwrotu jest zmienną losową. Równolegle rozwijają się metody rozmyte optymalizacji decyzji finansowych, oparte na logice rozmytej zaproponowanej przez L. Zadeha w 1965 r.
Zwolennicy podejścia rozmytego podkreślają brak pełnej informacji o prawdopodobieństwie,
nieprecyzyjność, niepewność i niejednoznaczność danych, a także możliwość modelowania
preferencji inwestorów. Niniejszy dokument analizuje przyszłe stopy zwrotu jako zmienne
rozmyte. Przedstawione zostaną najważniejsze cechy tego podejścia, omówione miary rozmyte, takie jak miary entropowe, miary oparte na odległości między zbiorem rozmytym a jego
dopełnieniem czy całki rozmyte wraz z ich interpretacją. Miary przeanalizowane zostaną
również pod kątem ich użyteczności w problemie wyznaczanie funkcji przynależności. Kontynuując badania nad rozmytą optymalizacją portfela akcji, podjęty zostanie problem wyznaczania rozkładu zmiennej rozmytej na podstawie dostępnych danych historycznych.

Anna Rutkowska-Ziarko
Marek Sochoń
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Diagnoza kryzysu w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu syntetycznego
miernika rozwoju

Diagnozując kryzys w przedsiębiorstwie należy jednocześnie rozpatrywać różne aspekty
jego działalności. Problemem jest wyrażenie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki za pomocą jednego wskaźnika. W tym celu można zastosować syntetyczną miarę rozwoju, zbudowaną na podstawie wybranych wskaźników finansowych. Przykładem zmiennej syntetycznej służącej do całościowej oceny siły fundamentalnej przedsiębiorstwa jest taksonomiczna
miara atrakcyjności inwestycji, miara ta stosowana jest głównie do wyboru portfela akcji
(Tarczyński 1995). W niniejszej pracy została ona wykorzystana do diagnozowania sytuacji
kryzysowej w przedsiębiorstwie. Za zmienne diagnostyczne przyjęto wskaźniki finansowe
obliczone na podstawie publikowanych przez spółki raportów okresowych. W związku z mogącą wystąpić istotną statystycznie korelacją pomiędzy zmiennymi diagnostycznymi, do wyznaczenia zmiennej syntetycznej posłużono się odległością Mahalanobisa.

Wojciech Rybicki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Trzy teorie arbitrażu – zbyt wiele czy za mało?

Tematykę referatu stanowi refleksja nad możliwością i celowością poszukiwań unifikacji (syntezy?) zagadnień z kręgu tzw. teorii (pluralis) arbitrażu w obszarze ekonomii, finansów, matematyki
i wyboru społecznego. Trudno poddawać w wątpliwość istnienie określonego „twardego rdzenia”
tego obszaru tematycznego – zarówno w jego „segmencie” ekonomiczno-społecznym jak i w
„maszynerii matematycznej”. Jednak nawet owe „rdzenie” nie mają charakteru monolitycznego i
stanowią konstrukcje o kilku stopniach abstrakcji, przesądzających o ich jakościowym zróżnicowaniu. Rozważając (również – w planie historycznym) różne warianty warunków arbitrażu, restrykcji wykluczających jego realizację, a także (co, być może, ważniejsze) – ich konsekwencji
dla funkcjonowania podmiotów ( i całych rynków), spróbuję zaagitować przeciwko usiłowaniom,
per fas et nefas, sprowadzania do wspólnego mianownika całego „arbitrażowego inwentarza”.

Już samo sformułowanie „teoria arbitrażu” nie jest jednoznaczne. Przedmiotem analiz może być
zjawisko ekonomiczne, którego eksplikację stanowi konfiguracja parametrów rynku (ceny, preferencje), „wymuszająca” określone (wyrównujące) działania, racjonalnie zachowujących się podmiotów. W tym kontekście potencjał „buy low, sell high: that is arbitrage” (Ellerman), skażony jest
(na rynku doskonałym i informacyjnie efektywnym) „piętnem auto-anihilacji” – naturalnym dążeniem do równowagi. Pierwotne, w stosunku do restrykcji braku możliwości arbitrażowych, prawo
jednej ceny, też utrzymane jest w konwencji modeli równowagi. Ta sama konstatacja dotyczy
ustaleń (fundamentalnych) w stochastycznych modelach dynamiki finansowej – istnienia równoważnych miar martyngałowych. „W tle” spektakularnych (ważnych, samych w sobie!) zbeletryzowanych stwierdzeń, charakteryzujących brak możliwości arbitrażu, jako formalny „zakaz” kreacji
(dodatnich) wartości portfeli bez nakładów (brak „rogu obfitości”) lub pewnych zysków bez ryzyka,
„pracują” twierdzenia o istnieniu funkcjonałów rozdzielających (o intuicyjnym „algebraicznogeometrycznym rodowodzie” – lematów Stiemkego i Farkasa) – co nie upoważnia do niezauważania (na przykład) twierdzeń Krepsa-Yana „o tym samym”, ale w innym świecie. Algebraicznotopologiczne koncepcje „darmowych obiadów” (i ich mutacje) oraz rentowności (viability), funkcjonują w innym otoczeniu formalnym. Podobnie, współczesne sformułowania APT S. Rossa – w
języku krat topologicznych - dalekie są od oryginału, zakotwiczonego w statystycznej analizie
czynnikowej. Uogólniająca je koncepcja „wielkich rynków” (Kabanow, Kramkow) osadzona jest w
idei kontygualności ciągów miar probabilistycznych (Le Cam, Rouissas) oraz procesów Hellingera. Wreszcie, tzw. ograniczony arbitraż (G. Chichilnisky), łączy alokację zasobów przez mechanizmy rynkowe z filozofią społecznego wyboru. W „warstwie matematycznej” pojawiają się stożki –
„trochę inne” niż te (wzajemnie dualne), które „wizualizują” arbitraż skończonych rynków finansowych.

Robert Skikiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wpływ wybranych zmiennych makroekonomicznych i wskaźników rynku finansowego
na rentowność banków w Polsce

Celem referatu jest analiza wpływu podstawowych wskaźników makroekonomicznych (m.in.
stopy wzrostu PKB, stopy inflacji, stopy bezrobocia), a także wybranych wskaźników rynku
finansowego (m.in. stawki rynku międzybankowego, stóp procentowych NBP) na poziom
wskaźników rentowności osiąganych przez banki. Analizy zostaną przeprowadzone na podstawie danych kwartalnych za okres I kw. 1999 – III kw. 2011. Dane te umożliwią ocenę właściwości wyprzedzających wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników rynku finansowego. Do wyodrębnienia zmiennych posiadających właściwości wyprzedzające posłużą
analiza korelacji oraz testy przyczynowości Grangera. W oparciu o uzyskane wyniki podjęta
zostanie próba budowy modeli ekonometrycznych wyjaśniających kształtowanie się wskaźników rentowności banków oraz zostanie dokonana ocena właściwości prognostycznych
oszacowanych modeli.

Iwona Skrodzka
Uniwersytet w Białymstoku
Kapitał intelektualny a rozwój gospodarczy Polski w latach 2002-2010
Koncepcja kapitału intelektualnego zrodziła się na gruncie badań nad oceną działalności
przedsiębiorstw. W ostatnich latach zyskuje jednak na znaczeniu również w obszarze badań
nad potencjałem i konkurencyjnością krajów i regionów. Stąd też celem referatu jest określenie, jakie zależności zachodziły między kapitałem intelektualnym a rozwojem gospodarczym
Polski w latach 2002-2010. Zarówno koncepcja, jak i pomiar kapitału intelektualnego nie zostały jak dotąd jednoznacznie i w pełni sformułowane. Nie funkcjonuje jedna, powszechnie
akceptowana, definicja kapitału intelektualnego. Stosowane podejścia można podzielić na
cztery grupy: postrzeganie kapitału intelektualnego przez ekonomistów, podejście stosowane
przez socjologów, podejście stosowane przez specjalistów z zakresu zarządzania oraz podejście stosowane przez specjalistów z rachunkowości. W referacie przyjęto za D. WięziakBiałowolską, że kapitał intelektualny to „nieobserwowalne bezpośrednio atrybuty mieszkańców regionu, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, społeczności i jednostek administracyjnych, które są obecnymi i potencjalnymi źródłami poprawy przyszłego dobrobytu społecznego oraz wzrostu gospodarczego”. Założono, że kapitał intelektualny jest kategorią nieobserwowalną bezpośrednio oraz wielowymiarową. Wśród jego składników wyróżniono: kapitał
ludzki, kapitał społeczny, kapitał strukturalny oraz kapitał rozwoju.

Do realizacji postawionego w ramach referatu celu, zastosowana została metoda modelowania miękkiego. Metoda ta pozwala na badanie powiązań między zmiennymi, które nie są
bezpośrednio obserwowalne (tzw. zmienne ukryte). Ponadto umożliwia uzyskanie oszacowań wartości zmiennych ukrytych, które mogą być potraktowane jako mierniki syntetyczne.
Do zalet metody należy zaliczyć fakt, iż miernik syntetyczny jest konstruowany nie tylko
w oparciu o przyjętą definicję operacyjną zmiennej ukrytej, ale również w oparciu o jej powiązania z innymi kategoriami, występującymi w modelu. Następuje tu pełne wykorzystanie wiedzy teoretycznej i empirycznej.

Zbudowany w ramach referatu model zawiera sześć zmiennych ukrytych: kapitał intelektualny, kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał strukturalny, kapitał rozwoju oraz poziom rozwoju
gospodarczego i został oszacowany na podstawie danych dotyczących Polski, z lat 20022010.

Mateusz Smektalski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Informacja geoprzestrzenna jako dobro komplementarne dające przewagę na rynku

Polska będąc na ścieżce szybkiego rozwoju w stronę społeczeństwa informacyjnego, rozpoczęła działania cyfryzacji i informatyzacji wielu swoich instytucji rządowych i samorządowych.
W tym czasie nastąpiła również ewolucja samego społeczeństwa internetowego, które już
nie tylko korzysta z zasobów Internetu ale aktywnie wymiana informacje tworząc nowe źródła
danych. W zalążku tych działań powstaje możliwość pozyskiwania cennych, z punktu widzenia ekonomicznego, danych dla przedsiębiorców. Pojawienie się dotychczas nieudostępnianych informacji spowoduje powstanie wielu nowych modeli ekonometrycznych, usług przetwarzania informacji, a w konsekwencji kolejnego czynnika budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

W artykule „Informacja geoprzestrzenna jako dobro komplementarne na rynku nieruchomości” skupiono się na przedstawieniu modelu wydobywania informacji w kontekście geograficznym z aktualnie możliwych do wykorzystywania danych administracyjnych i zasobów
płytkiego Internetu. Poza technikami ekstrakcji i analizy danych zawartymi w modelu, opisano zarówno sprzyjające, jak i hamujące okoliczności rozwoju praktycznego wykorzystania
potencjału drzemiącego w informacjach udostępnianych przez jednostki rządowe oraz użytkowników Internetu. Uzupełnieniem artykułu są autorskie przykłady przekształcania danych
w informacje ekonomiczne dające przewagę na rynku.

Anna Irena Szymańska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zastosowanie dekompozycyjnej metody Conjoint analysis w badaniach preferencji
konsumenckich na przykładzie rynku napojów typu cola

Preferencje stanowią centralną kategorię oraz podstawowe pole badawcze zarówno w ekonomii jak i w marketingu. W naukach ekonomicznych preferencje konsumenckie stanowią
determinantę popytu kształtującą strategię ich wyborów. Metodą analizy wykorzystywaną
w pomiarze preferencji wyrażonych, odnoszących się do deklarowanych (hipotetycznych)
zachowań rynkowych konsumentów, i należącą do grupy metod dekompozycyjnych jest analiza conjoint.

Conjoint analysis stosowana jest do pomiaru preferencji konsumentów względem kilku powiązanych ze sobą czynników (cech) jednego produktu. Metoda ta umożliwia równoległe
zbadanie preferencji i segmentacji rynku oraz stworzenie idealnego produktu dla poszczególnych segmentów rynku.

Celem artykułu jest zaprezentowanie conjoint analysis jako jednej z metod dekompozycyjnych wykorzystywanej do pomiaru preferencji konsumentów. Obszar badawczy stanowił rynek napojów typu cola, będący jednym z segmentów rynku napojów bezalkoholowych. Badaniu poddano grupę 290 respondentów województwa małopolskiego dobranych metodą
doboru kwotowego, na podstawie zmiennych kontrolnych wiązanych, według takich cech
różnicujących jednostki populacji jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania. W badaniu kwestionariuszowym poproszono respondentów o dokonanie rankingu wybranych cech produktów
oraz motywów wyboru. Poprzez uwzględnienie w badaniu obok cech produktów również motywów ich zakupu podjęto próbę optymalizacji między cechami a motywami, co pozwoliło na
określenie optymalnego pakietu oddziaływania.

Efektem badania jest opracowanie najbardziej oraz najmniej preferowanego przez konsumentów profilu napoju typu cola. Wyniki tego typu badań mogą stanowić punkt wyjścia dla
producentów dóbr konsumpcyjnych na etapie opracowywania oferty asortymentowej.

Marcin Szymkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Metody statystycznej integracji danych: stan obecny, problemy i wyzwania

Integracja danych jest wielkim wyzwaniem dla urzędów statystycznych. Z tego względu XXI
wiek, w zakresie statystyki publicznej, zostanie zdominowany przez nurt statystycznej integracji danych. Wielka różnorodność informacji pozwala na dokonywanie analiz, które można
by zrealizować w odniesieniu do osobnych - pojedynczych zbiorów danych (badania reprezentacyjne, spisy powszechne, rejestry administracyjne). Dodatkowym efektem połączenia
już istniejących źródeł danych jest wyjście naprzeciw potrzebom informacyjnym społeczeństwa bez tworzenia nowych badań, co skutkuje redukcją kosztów i zmniejszeniem obciążenia
respondentów podczas dostarczania aktualnych danych. Przykładem zastosowania metod
integracji danych są współcześnie przeprowadzane spisy powszechne, w tym NSP 2011,
który jest realizowany przez Główny Urząd Statystyczny m.in. z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestrów statystycznych.

Głównym celem referatu jest przedstawienie stosowanych w praktyce metod łączenia danych i zwrócenie uwagi na pewne problemy, które należy rozwiązać, aby zapewnić użyteczność zintegrowanych zbiorów danych. W szczególności omówione zostaną metody probabilistycznego łączenia danych, parowania statystycznego oraz techniki przetwarzania danych
zintegrowanych, które mają zapewnić wysoką jakość połączonych zbiorów (imputacja, kalibracja). Z racji tego, że dziedzina integracji różnych źródeł stale się rozwija, wskazane zostaną również wyzwania, jakie formułowane są w odniesieniu do metod statystycznej integracji danych. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostaną przykładami wykorzystania
technik łączenia danych przez wybrane krajowe urzędy statystyczne.

Jan Świerzowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Analiza ekonomiczna zastosowania modelu przetwarzania w chmurze w administracji
publicznej

Przetwarzanie w chmurze jest nowym modelem biznesowym polegającym na udostępnianiu
zasobów informatycznych w formie usług świadczonych zdalnie przez Internet, za które
usługobiorcy płacą proporcjonalnie do ich użycia. Faktycznie te usługi są świadczone przez
centra przetwarzania danych dostępne przez Internet, których lokalizacja jest dla użytkownika nieistotna.

Coraz częstszą praktyką jest zastosowanie modelu przetwarzania w chmurze w administracji
publicznej. Decyzja o ewentualnym przejściu z modelu tradycyjnego na przetwarzanie
w chmurze musi być poprzedzona analizą ekonomiczną, która ma na celu wykazanie wynikające z tego korzyści. Ekonomicznym celem zastosowania modelu przetwarzania w chmurze jest wyeliminowanie kosztów inwestycyjnych ponoszonych na zakup infrastruktury informatycznej i licencji na oprogramowanie oraz kosztów przeznaczonych na ich pielęgnację. W
zamian za to dana jednostka ponosi koszty operacyjne naliczane proporcjonalnie do liczby
przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych bajtów. Taki model kosztów jest szczególnie korzystny w przypadku silnie zmiennego zapotrzebowania na przetwarzanie danych,
co często ma miejsce w jednostkach administracyjnych.

W artykule przeprowadzono porównawczą analizę ekonomiczną kosztów obsługi informatycznej urzędów wojewódzkich w Polsce, realizujących swoje zadania albo we własnych centrach przetwarzania danych, albo w chmurze.

Michał Urbaniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Harmonogramowanie projektów informatycznych z uwzględnieniem aspektu
czasowego, kosztowego i zasobowego

Amerykańska firma badawcza The Standish Group, zajmująca się badaniem przyczyn porażek projektów informatycznych, w swym raporcie CHAOS Summary (2009) podaje, iż zaledwie 32% badanych projektów zakończyło się pełnym sukcesem, z kolei aż 79% przekroczyło
oszacowany wcześniej czas trwania przedsięwzięcia. W obliczu takiej sytuacji stworzenie
rzetelnego, wiarygodnego harmonogramu czasowo-kosztowo-zasobowego projektu wydaje
się być czynnością kluczową dla osiągnięcia jego końcowego powodzenia. Niestety wielu
kierowników projektów wciąż korzysta z metod, które nie uwzględniają specyfiki projektów
w sektorach kreatywnych – zasobów ludzkich o zróżnicowanych kompetencjach, unikalnych,
nie wykonywanych wcześniej czynnościach projektowych i innych rodzajach ryzyka niż np.
w projektach budowlanych. W referacie zaprezentowana zostanie koncepcja harmonogramowania projektów informatycznych, uwzględniająca wymienione specyficzne dla nich czynniki.

Karol Wieloch
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wyszukiwanie ekspertów w systemie eXtraSpec – podsumowanie projektu

Efektywne wykorzystanie wiedzy stało się kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Jednym ze
sposobów realizowania tego celu jest precyzyjne identyfikowanie ekspertów wewnątrz i na
zewnątrz organizacji. System eXtraSpec ma na celu pozyskanie informacji o kompetencjach
osób i skuteczne wykorzystanie zgromadzonej na ten temat wiedzy.

eXtraSpec jest systemem nakierowanym na przetwarzanie dokumentów w języku polskim,
pochodzących zarówno z wewnętrznych systemów informacyjnych jak i ze źródeł zewnętrznych. Opracowanie przedstawia podstawowe założenia systemu oraz jego architekturę,
a także przepływ informacji pomiędzy jego komponentami. Istotną rolę w systemie odgrywa
zbiór ontologii wykorzystywanych do wnioskowania o zakresie umiejętności poszczególnych
osób i powiązany z nim mechanizm wstępnego indeksowania profili ekspertów. Dzięki niemu
możliwe stało się zaimplementowanie rozbudowanego interfejsu użytkownika ułatwiającego
wyszukiwanie. Szczegółowo opisana została funkcjonalność systemu pozwalająca na wyszukiwanie zbioru ekspertów potrzebnych do realizacji konkretnego zadania, która powstała
na bazie podstawowego rozwiązania. Komponenty systemu eXtraSpec zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być łatwo dostosowywane do zmieniających się warunków
otoczenia. W tej chwili toczą się prace nad rozwijaniem zasobów leksykalnych wykorzystywanych w projekcie oraz przeprowadzane są testy rozwiązania, których celem jest doprowadzenie do skutecznego wdrożenia projektu w praktyce.

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dyskryminacyjna analiza techniczna w prognozowaniu kierunków rocznych zmian
indeksu DJCA

Jak pokazały wyniki badań przeprowadzonych na podstawie wybranych spółek i indeksów
notowanych na GPW w Warszawie, jakość klasyfikacji kierunków rocznych zmian wartości
indeksu i cen akcji najbardziej płynnych spółek może być zadowalająca. Klasyfikacji tych
dokonano na podstawie oszacowanych liniowych funkcji dyskryminacyjnych, w których rolę
zmiennych opisujących poszczególne okresy notowań pełniłyby wybrane wskaźniki analizy
technicznej – metodę tę określono dyskryminacyjną analizą techniczną. Celem badań podjętych w artykule jest zastosowanie (i ocena) tej metody ustalania prognoz jakościowych do
określenia kierunków rocznych zmian wartości indeksu giełdy nowojorskiej – DJCA. Ocena
efektów zastosowania tej metody zostanie dokonana zarówno na podstawie współczynnika
trafnych klasyfikacji, jak i na podstawie wyników konkretnej strategii inwestycyjnej, opartej na
generowanych sygnałach do kupna odpowiedniego instrumentu finansowego.

Rafał Wojciechowski
Sergiusz Strykowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Ocena zagrożeń bezpieczeństwa w przetwarzaniu w chmurze

Przetwarzanie w chmurze jest modelem biznesowym polegającym na korzystaniu z zasobów
informatycznych, zazwyczaj zwirtualizowanych, oferowanych w postaci usług przez sieć Internet. Nazwa modelu pochodzi od rysunku chmury, za pomocą którego przedstawiany jest
Internet. Przetwarzanie w chmurze pozwala przedsiębiorstwom pozbyć się obowiązków
i kosztów związanych z budową i utrzymywaniem własnej infrastruktury informatycznej
i przenieść je na podmioty trzecie – dostawców usług chmury. Zasoby chmury mogą być
dynamicznie skalowane i udostępniane przedsiębiorstwo na żądanie, dzięki czemu jest możliwe szybkie dostosowywanie systemów informatycznych do zmieniających się strategii biznesowych i potrzeb. Takie podejście pozwala przedsiębiorstwom skoncentrować się na działalności podstawowej i osiągnąć znaczące oszczędności dzięki rozliczaniu usług informatycznych za rzeczywiste zużycie zasobów.

Istnieje kilka modeli realizacji przetwarzania w chmurze: na poziomie rozmieszczania zasobów – chmury publiczne, prywatne, wspólnotowe i hybrydowe, natomiast na poziomie świadczenia usług – infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa i oprogramowanie jako usługa.

Menedżerowie IT w przedsiębiorstwach są z jednej strony pełni entuzjazmu dla nowych możliwości i potencjalnych korzyści, z drugiej – wyrażają obawy związane z bezpieczeństwem
nowego modelu korzystania z zasobów informatycznych. Wymieniane przez nich zagrożenia
bezpieczeństwa dotyczą aspektów zarządczych, technicznych i prawnych.

W artykule zaproponowano podejście do wyboru strategii migracji zasobów informatycznych
przedsiębiorstwa do chmury na podstawie oceny tolerancji tych zasobów na zagrożenia poszczególnych aspektów bezpieczeństwa. Proponowane podejście pozwala na wybór właściwego modelu chmury, zarówno na poziomie rozmieszczania, jak i świadczenia usług, dostosowanego do istotności i wrażliwości poszczególnych zasobów.

Maria M. Kaźmierska-Zatoń
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Wojciech Zatoń
Uniwersytet Łódzki
Model kaskad informacyjnych w procesie podejmowania decyzji

W wielu sytuacjach decyzje podejmowane są w oparciu o dwa źródła informacji: - informacje
prywatne decydenta i jego osobiste przekonania, - obserwacje zachowania innych decydentów (połączone z wnioskowaniem o tym, na jakich informacjach zachowania te są oparte).
Jeśli w procesie decyzyjnym informacje własne decydenta są coraz bardziej ignorowane,
a coraz większą wagę przypisuje się wynikom obserwacji zachowania innych, powstaje kaskada informacyjna prowadząca do zachowań stadnych. Praktyczne badanie kaskad informacyjnych jest bardzo trudne ze względu na ograniczone możliwości pomiaru ważności różnych informacji w procesie podejmowaniu przez ludzi realnych decyzji. Badania eksperymentalne potwierdzają jednak skłonność decydentów do tworzenia kaskad informacyjnych. Przejawy tego zjawiska są dobrze znane w dziedzinie ekonomii (np. zachowania konsumenckie)
i finansów (np. podejmowanie decyzji inwestycyjnych). Kaskady informacyjne są m. in. przyczyną powstawania baniek spekulacyjnych na giełdach i następujących po nich krachów.

W artykule zaprezentowano model kaskady informacyjnej BHW i jego modyfikacje. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem oraz przeprowadzono analizę wrażliwości modelu kaskady informacyjnej na zmiany jego parametrów.

Henryk Zawadzki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Analiza dynamiki modelu wzrostu Mankiwa-Romera-Weila za pomocą Mathematica®

Tematyka referatu mieści się w obszarze badań nowej, intensywnie się rozwijającej dyscypliny naukowej znanej w literaturze anglojęzycznej jako computational economics (ekonomia
numeryczna), koncentrującej się na obliczeniowych aspektach ekonomii matematycznej.
Celem referatu jest przedstawienie możliwości jednego wiodących systemów algebry komputerowej (computer algebra systems), programu Mathematica® firmy Wolfram Research, Inc.
w zakresie analizy modeli dynamiki ekonomicznej, na przykładzie modelu wzrostu MankiwaRomera-Weila (z funkcją produkcji Cobba-Douglasa i funkcją produkcji CES) oraz niektórych
jego uogólnień. W szczególności intencją Autora jest pokazanie:
• jak otrzymać (numeryczne) rozwiązanie modelu dla zadanych warunków początkowych,
• jak rysować krzywe całkowe (czyli ścieżki wzrostu), trajektorie punktów przestrzeni fazowej
oraz portrety fazowe,
• jak w interaktywny, graficzny sposób przeprowadzić statykę porównawczą, czyli przedstawić wpływ zmian parametrów modelu na położenie punktu długookresowej równowagi.
Referat przygotowany jest za pomocą najnowszej, ósmej wersji programu.

