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Malay Ghosh 

University of Florida, USA 

E-mail: ghoshm@stat.ufl.edu 

Adjustment of Survey Weights via Modelling 

 

The classical Horvitz-Thompson estimator produces estimates by weighting responses 

with inverse probability of their selection. The talk will take a critical look at the Horvitz-

Thompson estimator and discuss when it does or does not work. A model-based approach 

towards weighting in general will be discussed. 
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Enrico Fabrizi 

Aldo Gardini 

Silvia De Nicolò 

DISES and DSS, Catholic University of the Sacred Heart, Milan, Italy 

University of Bologna, Italy 

University of Padua, Italy 

E-mail: enrico.fabrizi@unicatt.it 

 

Bayesian methods for poverty mapping: an application integrating survey 

and remote sensing data 

Estimating poverty parameters for small sub-populations with adequate precision is 

often beyond the reach of ordinary survey-weighted methods because of small sample sizes. In 

small area estimation, survey data and auxiliary information are combined, in most cases using 

models.  

These models can be either unit- or area- level depending on whether the auxiliary 

information enters the model at the unit (household, individual) level or at the aggregated level. 

We will discuss the merits of both solutions especially with reference to the reliability of the 

available data, that often drives the final choice. Nonetheless, in this presentation area-level 

models are considered. 
Specifically, we aim at estimating the proportion of people with a wealth score in the 

first quintile of the (national) distribution at the Upazila level (administrative region, sub-unit 

of a district) in Bangladesh. Information on the wealth score comes from the Demographic and 

Health Survey (DHS). Small area estimation is needed as Upazila-specific sample sizes are too 

small to provide reliable estimates in most of the cases, and many Upazilas are out of sample. 

Remote sensing data provide spatial information on a wide range of themes including 

population distribution, nighttime lights, landcover type, topographic slope, accessibility. This 

information source can represent a cheap and timely alternative to traditional auxiliary 

information sources such as Censuses or administrative archives. Area level models can be used 

to integrate survey and remote sensing data. 

We propose a zero and one inflated Beta model. To deal with a large number of potential 

covariates, we consider a regularization rather than a model selection approach. We compare 

the proposed method with existing alternatives in the literature and specifically those based on 

arcsin transformation. We assess the frequentist properties of the small area predictors using a 

simulation exercise. 

 

 



5 

 

Partha Lahiri 

University of Maryland College Park, USA 

E-mail: plahiri@umd.edu 

 

Nicola Salvati 

Università di Pisa, Italy 

E-mail: nicola.salvati@unipi.it 

 

A Nested Error Regression Model with High Dimensional Parameter for 

Small Area Estimation 

In this paper we propose a flexible nested error regression small area model with high 

dimensional parameter that incorporates heterogeneity in regression coefficients and variance 

components. 

We develop a new robust small area specific estimating equations method that allows 

appropriate pooling of a large number of areas in estimating small area specific model 

parameters. We propose a parametric bootstrap and jackknife method to estimate not only the 

mean squared errors but also other commonly used uncertainty measures such as standard errors 

and coefficients of variation. We conduct both model-based and design-based simulation 

experiments and real-life data analysis to evaluate the proposed methodology.  
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Nicholas T. Longford 

SNTL Statistics Research and Consulting, London, UK 

E-mail: sntlnick@gaia.safeukdns.net 

Statistical balancing as an unconstrained optimisation problem 

Within the potential outcomes framework (Rubin's causal model), balancing the 

treatment groups, by purposeful subsetting or weighting, is a key step in estimation of the 

average treatment effect in an observational study. Established methods involve an extensive 

search of propensity models and distance-based matching.  Their results cannot be 

straightforwardly related to the best balance that might be achieved. Methods for optimal 

matching or weighting solve nonlinear programming problems by iterative algorithms. We 

present an algorithm for optimal weighting of one treatment group against a target (standard) 

or template, which involves no iterations. A recursive formula is applied to avoid numerical 

inversion of large matrices. The method is applied to studies in neonatal research, concerned 

with clinical care for preterm born babies in the first few weeks of their lives. 
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Ralf Münnich 

Trier University 

E-mail: muennich@uni-trier.de 

Microsimulations as a statistical problem 

Spatial dynamic microsimulations represent a powerful methodological tool for 

analyzing complex phenomena in populations considering individual and regional 

dependencies by modelling socioeconomic systems based on micro-level units such as 

individuals, households, or institutional entities. The basic idea goes back to Orcutt (1957) who 

criticized that it is not possible to aggregate the heterogeneity of individuals and the complexity 

of mutual influences on a higher level.  

Therefore, two statistical components are crucial for conducting a microsimulation 

study: a microdata set as the base population and appropriate methods for estimating the 

transitions. In most cases, survey data is used as base population due to its availability and a 

large number of observed variables. For regional analyses, however, these data can only be used 

to a very limited extent because of the small regional sample sizes and lack of geographical 

information. It is, therefore, evident to create and expand a suitable database. Taking into 

account individual and family relationships, the population is updated as a discrete-time 

dynamic microsimulation at annual intervals. Model-based transition probabilities regulate the 

occurrence of certain events, such as births, partnerships, and regional mobility. The given 

setting urges the need of using many different statistical methods including estimation and 

prediction of transition probabilities and state changes. 

The challenges and opportunities of microsimulations are presented on the example of 

the MikroSim model developed within the framework of the DFG research unit FOR2559. 

The aim of the project is to simulate consistently the approx. 82 million citizens that are 

living in about 40 million households considering their regional distributions in order to enable 

the analysis of social developments and their effects at a small-scale level. For this purpose, a 

base dataset is generated using anonymized distributions of the German register and micro-

level survey data. Additionally, persons and households are geographically located within 100 

× 100 meter units from census grid cells. With this statistically enriched dataset, socio-

demographic changes of the underlying population are simulated by estimating transition 

probabilities considering empirical data.  This approach leads to the development of analysis 

models for social science issues and empirically-based, long-term planning. The simulation 

model is designed to cover a wide range of substantial areas (sectors). 

 

  



8 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJE USTNE 

ORAL PRESENTATIONS 

 

  



9 

 

Katarzyna Budny 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: budnyk@uek.krakow.pl 

Nierówność Cantelliego dla nieujemnych zmiennych losowych 

Nierówność Cantelliego zwana także jednostronną nierównością Czebyszewa stanowi 

ulepszenie nierówności Czebyszewa przy szacowaniu prawdopodobieństwa koncentracji 

wartości zmiennej losowej tylko w jednym "ogonie" rozkładu.  

W referacie przestawione zostanie ulepszenie nierówności Cantelliego dla wybranych 

zmiennych losowych o wartościach nieujemnych. Ponadto przy wykorzystaniu tego wyniku dla 

pewnej klasy rozkładów prawdopodobieństwa zaproponowane zostanie ulepszenie klasycznej 

nierówności Markowa. Prezentowane oszacowania zilustrowane zostaną na przykładach 

wybranych rozkładów prawdopodobieństwa. 
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Marek Biernacki 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

E-mail: marek.biernacki@ue.wroc.pl 

 

Cyprian Kozyra 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

E-mail: cyprian.kozyra@ue.wroc.pl 

Nadmiar zgonów w czasie pandemii – liczby, przyczyny, rekomendacje 

Analiza liczby zgonów w latach 2020-21 dokonana m.in. przez OECD w porównaniu  

z poprzednimi latami pokazała znaczną nadwyżkę zgonów w sezonach wzrostu zachorowań na 

COVID-19. Dane i analiza przedstawione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

z roku 2021 są podstawą do pogłębionej analizy nadmiaru śmiertelności w Polsce w czasie 

pandemii. Wypowiedzi ekspertów ochrony zdrowia wskazywały na możliwe przyczyny 

nadmiarowych zgonów – nie tylko ukryta choroba na COVID-19, ale również gorszy (np. 

spóźniony) dostęp do usług medycznych w czasie ograniczeń nakładanych z powodu pandemii. 

W większości krajów OECD zależność pomiędzy liczbą zarażonych a śmiertelnością układała 

się odwrotnie niż w Polsce. Analiza próbuje dotrzeć do odpowiedzi, jaki jest wpływ powiązania 

stanu zdrowia z (nie)przyjmowaniem szczepionek, niezgłaszania się do testów w czasie 

choroby na COVID-19 oraz jakości świadczenia usług medycznych w czasie pandemii czy też 

mylne orzekanie przyczyn zgonów.  
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Adam Chwila 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

E-mail: adam.chwila@edu.uekat.pl  

 

Malay Ghosh 

University of Florida 

E-mail: ghoshm@stat.ufl.edu 

 

Tomasz Żądło 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

E-mail: tomasz.zadlo@uekat.pl 

 

Accuracy estimation of the gradient boosted regression trees plug-in 

predictor  

The most popular classes of predictors used in model-approach in survey sampling are 

Empirical Best Linear Unbiased Predictors (EBLUPs), empirical best predictors (EBPs) and 

plug-in predictors, all based on the Linear Mixed Model (LMM). EBLUPs can be used only 

under assumption of the LMM and only in the case of prediction of the linear combination of 

the variable of interest, such as the mean or total value. Both EBPs and plug-in predictors can 

be used if the variable of interest under any given transformation obeys the assumptions of the 

LMM, and can be used to predict any population or subpopulation characteristics. 

In the paper we propose the plug-in predictor based on the gradient boosted (GB) 

regression trees algorithm, which is one of the most popular machine learning algorithms for 

regression problems. It allows covering even very completed types of dependence between the 

considered  variables and hence, in our opinion, it can be very good alternative to the predictors 

which are  based on (even transformed) LMMs. We compare the accuracy of the proposed 

predictor with the LMM-based plug-in predictor, showing that it is only slightly less accurate 

under the LMM and more accurate even in the case of relatively small deviations from the 

LMM. What is more, we propose to estimate its accuracy under the (possibly transformed) 

LMM, which allows comparing the estimates of prediction accuracy measures of the proposed 

predictor with known SAE methods. Hence, we consider parametric, residual, and double 

bootstrap estimators of the prediction MSE and alternative prediction accuracy measures which 

are quantiles of absolute prediction errors (QAPE). We study their properties in the Monte Carlo 

simulation study based on real longitudinal data. 
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Anna Denkowska 

Krystian Szczęsny 

Stanisław Wanat 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: denkowsa@uek.krakow.pl 

Agregacja ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż na życie z 

wykorzystaniem nieparametrycznych metod estymacji kopuli 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ubezpieczonych, regulacja Solvency II z 2016r. 

wprowadza obowiązek wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). 

W standardowym podejściu SCR wyznacza się w drodze agregacji wymogów kapitałowych dla 

poszczególnych rodzajów ryzyka, bazując na strukturze zależności opisywanej za pomocą 

ustalonej w dyrektywie macierzy współczynników korelacji. Wątpliwości odnośnie stosowania 

powyższej metody zgłosił Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych. W październiku 2020 r. rozpoczęto ogólnoeuropejskie badanie 

porównawcze, których jednym z celów jest lepsze zrozumienie związku między sposobami 

modelowania zależności i agregacją ryzyka, a wynikających z nich korzyści z dywersyfikacji. 

Dotychczas w literaturze do modelowania zależności między czynnikami ryzyka szeroko 

wykorzystywano kopule w tym kaskady kopuli, oparte na parametrycznej estymacji. W trakcie 

referatu przedstawimy metodę nieparametrycznego szacowania kwantyla sumy zależnych 

rodzajów ryzyka ubezpieczyciela. Metoda ta pozwala na wyznaczenie struktury zależności 

w przypadku braku wcześniejszej wiedzy na temat własności stochastycznych zmiennych 

modelujących ryzyka oraz dla ograniczonej liczby obserwacji.   
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Krzysztof Jajuga 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

E-mail: Krzysztof.Jajuga@ue.wroc.pl 

Taksonomia metod matematycznych w finansach – przemiany i wyzwania  

Referat w sposób syntetyczny przedstawia systematyzację badań w zakresie finansów 

ilościowych. Wskazane są główne przemiany w ostatnich dekadach. Przeprowadzona jest 

dyskusja na temat pojawiających się wyzwań wynikających z dynamicznego rozwoju 

technologicznego, co ma konsekwencje w stosowanych metodach. 
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Łukasz Lenart 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: lenartl@uek.krakow.pl 

 

Konstrukcja modelu autoregresji dostosowanego do potrzeb modelowania 

danych z nietypowymi szokami – ujęcie bayesowskie 

Celem pracy jest konstrukcja modelu autoregresji z niegaussowskim składnikiem 

losowym dostosowanym do modelowania procesów, w których obserwujemy z pewnym 

prawdopodobieństwem nietypowe zmiany o znaczeniu ekstremalnym – wynikające między 

innymi z klęsk żywiołowych, globalnych kryzysów czy pandemii Covid-19. Nie użyto przy 

tym rozkładów o ciężkich ogonach. Zaproponowano dwie grupy takich modeli AR ze względu 

na rodzaj występującego szoku. Opracowano estymację w ujęciu bayesowskim tak 

zaproponowanych modeli. Wstępna analiza empiryczna oparta na wybranych wskaźnikach 

makroekonomicznych (obejmujących między innymi okres kryzysu lat 2008-2009 oraz 

pandemię Covid-19) wskazuje na poprawne własności tak zaproponowanych modeli. 
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Agnieszka Lipieta 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: alipieta@uek.krakow.pl 

 

Artur Lipieta 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: lipietaa@uek.krakow.pl 

Rola twórczej destrukcji i konkurencyjności w procesach innowacyjnych1 

Celem referatu jest prezentacja wybranych rezultatów rozważań teoretycznych na temat 

twórczej destrukcji i konkurencyjności firm oraz przykładów zastosowania tych wyników do 

badań procesów innowacyjnych. Na podstawie analizy matematycznych modeli mechanizmów 

ekonomicznych, skonstruowanych w oparciu o przesłanki J. Schumpetera dotyczące procesów 

charakteryzujących rozwój gospodarczy, zdefiniujemy dwa indeksy: indeks twórczej destrukcji 

oraz indeks konkurencyjności i wykorzystamy je do analizy pewnych własności procesów 

innowacyjnych w Polsce. 

 

Literatura: 

[1] Schumpeter, J.A. (1961) The Theory of Economic Development. 3rd Edition, Oxford 

University Press, New York. 

[2] Lipieta A., Lipieta A.: The role of destructive mechanism within economic evolution. 

Panoeconomicus (przyjęte do druku). 

[3] Lipieta A. Lipieta A.: The analysis of innovative processes – a Polish case (w recenzji). 

 

  

                                                 
1 Praca powstała w ramach grantu NCN nr 2017/27/B/HS4/00343 
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Agnieszka Lipieta 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: alipieta@uek.krakow.pl 

 

Elżbieta Pliś 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: plise@uek.krakow.pl 

Różnorodność i mechanizmy ewolucji gospodarczej 

Różnorodność, rozumiana na wiele sposobów, jest pojęciem szeroko stosowanym 

w literaturze ekonomicznej, szczególnie tej dotyczącej rozwoju gospodarczego wywołanego 

innowacjami. W referacie wykorzystujemy funkcję różnorodności zdefiniowaną przez Klausa 

Nehringa i Clemensa Puppe (A theory of diversity, Econometrica 70.3, 1155-1198 (2002)) do 

wyznaczenia różnorodności zbioru technologicznie możliwych planów produkcji gospodarki. 

Określamy dzięki temu wartość różnorodności systemu produkcyjnego i analizujemy pod 

kątem różnorodności zmiany technologiczne zachodzące pod wpływem innowacji w badanym 

systemie gospodarczym. Stosując koncepcję mechanizmu Hurwicza, formalizujemy związek 

między właściwościami mechanizmu ujawniającego się w ewolucji gospodarczej 

a różnorodnością badanego systemu ekonomicznego. W efekcie udowadniamy, że wzrost 

zróżnicowania gospodarki spowodowany jest wynikiem mechanizmów innowacyjnych.1 
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Janusz Łyko  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

E-mail: Janusz.Lyko@ue.wroc.pl 

 

Rafał Olejnik 

 

Współczynnik Giniego w problemie degresywnie proporcjonalnej alokacji 

Zasada degresywnie proporcjonalnej alokacji jest kompromisem pomiędzy alokacją 

proporcjonalną i równą. Z jednej strony uwzględnia uprawnienia wszystkich pretendentów, 

a z drugiej pozwala tym, którzy mają je najmniejsze osiągnąć bardziej satysfakcjonujący efekt 

podziału niż w przypadku zastosowania reguły proporcjonalnej. Zasada ta nie wyznacza 

jednoznacznie reguły podziału i w związku z tym w praktyce można mówić o wielu 

możliwościach jej stosowania. Ta wieloznaczność i usytuowanie problemu pomiędzy 

równością i proporcjonalnością uzasadnia stosowanie w analizie problemu mierników 

nierówności i nieproporcjonalności. W referacie zostanie przedstawiona reguła podziału 

degresywnie proporcjonalnego zgodna w pewnym sensie ze współczynnikiem Giniego. 

Stosując tę regułę można uzyskać alokację o z góry zadanym poziomie nierówności mierzonej 

za pomocą tego współczynnika. 
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Anna Pajor 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

E-mail: pajora@uek.krakow.pl 

 

Łukasz Kwiatkowski 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: kwiatkol@uek.krakow.pl 

 

Justyna Wróblewska 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: justyna.wroblewska@uek.krakow.pl 

 

Własności predyktywne bayesowskich modeli VEC-SV-GARCH w okresie 

pandemii Covid-192 

Pandemia Covid-19 wpłynęła na gospodarki większości krajów na całym świecie. 

W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące możliwości trafnego przewidywania 

kształtowania się charakterystyk makroekonomicznych tych gospodarek w okresie pandemii. 

Celem badania jest więc sprawdzenie, czy uwzględnienie długookresowych relacji w modelach 

VAR ze zmienną macierzą warunkowych kowariancji wpłynęło na moc predykcyjną tych 

modeli w okresie pandemii Covid-19. 

Wykorzystując dane pochodzące z gospodarek USA, Polski, Wielkiej Brytanii oraz 

gospodarki 19-stu krajów strefy euro, oszacowano małe modele polityki pieniężnej, opisujące 

kształtowanie się inflacji cen konsumenta, stopy bezrobocia i stopy procentowej, oraz zbadano 

ich własności prognostyczne. 

Głównym kryterium porównania mocy predykcyjnej rozważanych modeli była wartość 

gęstości rozkładu predyktywnego w zrealizowanych, prognozowanych wielkościach. 

Dodatkowo zbadano wpływ braku bayesowskiej aktualizacji wiedzy płynącej z danych (braku 

aktualizacji rozkładów a posteriori parametrów i zmiennych ukrytych) na własności 

predyktywne tych modeli. 

 

  

                                                 
2 Badanie jest prowadzone w ramach realizacji projektu badawczego, finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki, nr umowy: UMO-2018/31/B/HS4/00730. 
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Józef Pociecha 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: pociecha@uek.krakow.pl 

MATEMATYCZNE I FILOZOFICZNE PODSTAWY UCZENIA 

MASZYNOWEGO I ICH WPŁYW NA BADANIA STATYSTYCZNE 

W referacie przedstawiono istotę i rozumienie sztucznej inteligencji z podziałem na 

silną i słabą sztuczną inteligencję. Zwrócono uwagę na to że matematyczne podstawy 

rozumienia i funkcjonowania systemów sztucznej inteligencji dają trzy działy wiedzy 

matematycznej, a to logika, analiza matematyczna i algorytmy obliczeniowe oraz rachunek 

prawdopodobieństwa. Z logiki wykorzystywane są arystotelesowskie sylogizmy, algebra 

Boole’a i uniwersalny system aksjomatyczny Tarskiego. Algorytmy obliczeń numerycznych 

muszą uwzględniać ograniczenia wynikające z twierdzenia Gödla oraz wskazówki Turinga 

dotyczące funkcji wyliczalnych. Sztuczna inteligencja opiera się też na klasycznym rachunku 

prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwie Bayesa, oraz teorii podejmowania decyzji. 

Podstawy filozoficzne sztucznej inteligencji stanowi filozofia arystotelesowska oraz 

nurty filozofii mechanistycznej, racjonalistycznej i naturalistycznej, empiryzmu, 

empiriokrytycyzmu i pozytywizmu logicznego, począwszy od Odrodzenia po czasy 

współczesne. Na tym tle zarysowano rozwój inżynierii i zastosowań sztucznej inteligencji, 

począwszy od projektu kalkulatora mechanicznego Leonarda D Vinci, poprzez wkład Turinga 

oraz informatyków z MIT, Carnegie Mellon oraz Stanford University do współczesnego 

przemysłu 4.0 oraz cyfrowej transformacji społeczeństwa. 

W dziedzinie badań naukowych, technicznych i technologicznych systemy sztucznej 

inteligencji wyrażają się przez reguły uczenia maszynowego w wersji nadzorowanej 

i nienadzorowanej. W referacie przedstawiono istotę i ogólne zasady uczenia maszynowego, 

które polegają na aproksymowaniu rzeczywistej funkcji dane wejściowe w dane wyjściowe. 

Uczenie maszynowe może mieć charakter deterministyczny lub indeterministyczny. Jeśli jest 

ono indeterministyczne a funkcja aproksymująca ma charakter stochastyczny, to takie uczenie 

nazywane jest uczeniem statystycznym. Według autora, przyszłością statystyki jest szerokie 

włączenie metod uczenia statystycznego, opartych na zasadach sztucznej inteligencji, do 

kanonu metod statystycznych. 
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Agnieszka Rygiel 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
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Warunkowa cena Davisa w modelu z czasem dyskretnym 

Cena nieosiągalnego instrumentu pochodnego, w klasycznym ujęciu, nie jest 

wyznaczona jednoznacznie. Należy do tzw. przedziału braku arbitrażu zadanego przez cenę 

kupującego i cenę sprzedającego. Graniczne wartości można opisać w języku analizy 

stochastycznej. Pojawia się jednak pytanie w jaki sposób wybrać z tego przedziału cenę 

instrumentu. Jedną z propozycji jest - zaproponowana przez Davisa - koncepcja zdefiniowania 

ceny z wykorzystaniem funkcji użyteczności, w odniesieniu do warunku marginalnej stopy 

substytucji. W referacie zostanie przedstawiona charakterystyka uogólnionej wersji ceny 

Davisa. 
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Złota proporcja i wybór społeczny 

Wybór społeczny – social choice w naszych czasach stał się zasadniczą dziedziną 

badań. Związany jest z interwencjonizmem państwowym; rząd poprzez swoje decyzje 

wymusza określone zachowania społeczeństwa. Wybór społeczny odnosi się do czasów 

starożytnej Grecji – sądy skorupkowe, a swój współczesny charakter zyskał w czasach 

napoleońskich – paradoks wyborczy Condorceta. Arrow za social choice dostał nagrodę Nobla.  

Niech X oznacza zbiór elementów, które można uważać za towary, lub szkoły, lub 

kandydatów na urzędy; niech Y oznacza zbiór elementów, które nazywamy decydentami, lub 

konsumentami, lub klientami. Oba te zbiory są niepuste i skończone. Parę uporządkowaną     (X, 

Y) nazywamy krótko rynkiem; zakłada się, że zbiór X liczy m elementów natomiast Y n . Każdy 

konsument ma swoją preferencję – zbiór par uporządkowanych w dziedzinie X. Powstaje 

pytanie jaka jest preferencja grupowa populacji Y. Dla każdego zbioru par uporządkowanych 

istnieje najmniejsza preferencja zawierająca ten zbiór. Jest to preferencja generowana: iloczyn 

wszystkich preferencji zawierających ten zbiór. Każda decyzja ab, tak w skrócie piszemy parę 

uporządkowaną (a, b), ma swoją częstotliwość – liczbę konsumentów podejmujących tę 

decyzję. Decyzja jest maksymalna jeśli podejmuje ją 50 lub więcej procent uczestników rynku.  

Zasadnicza teza. Preferencja generowana przez zbiór decyzji  maksymalnych jest 

naturalną preferencją populacji Y.  

Jest to najprostsze i najwłaściwsze rozwiązanie problemu preferencji grupowej. Jeżeli 

jednak pragniemy by preferencja grupowa była porządkiem liniowym, to rozwiązanie 

powyższe nie wystarcza albowiem preferencja generowana przez rodzinę decyzji 

maksymalnych może nie być porządkiem liniowym. Każda decyzja ma swoje 

prawdopodobieństwo – stosunek częstotliwości do liczby wszystkich konsumentów. Tak więc 

mówiąc o decyzji można mówić o zdarzeniu i jego prawdopodobieństwie. Dwa zdarzenia A i B 

są subniezależne, gdy 𝑝(𝐴𝐵) ≤ 𝑝(𝐴)𝑝(𝐵), są niezależne, gdy p(AB)=p(A)p(B), są super 

niezależne, gdy 𝑝(𝐴𝐵) ≥ 𝑝(𝐴)𝑝(𝐵), gdzie p oznacza prawdopodobieństwo. Jeżeli każda 

decyzja maksymalna jest ostro większa od liczby złotej  =
√5−1

2
 oraz decyzje maksymalne 

postaci A=ab i B=bc są super niezależne, to zbiór decyzji maksymalnych jest porządkiem 

liniowym. Twierdzenie to jest uogólnieniem reguły 2/3 Janusza Łyki. Natomiast paradoks 

wyborczy Condorceta nie spełnia warunku super niezależności; warunek super niezależności 

jest spełniony w regule Janusza Łyki, chociaż o nim wyraźnie się nie mówi.  
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Twierdzenie o czterech barwach 

Na drodze prowadzącej od mapy do tezy mówiącej, że jej liczba chromatyczna nie 

przekracza 4 stoi pięć milowych słupów. Primo. Zasada dedukcji oraz ściąganie granicy do 

punktu. Secundo. Relacja kolorowej zgodności: dwa kraje są w tej relacji, gdy przy każdym 

zgodnym kolorowaniu co najwyżej czterema barwami mają wspólny kolor. Relacja kolorowej 

zgodności jest naturalnie równoważnością. Tertio.  Dwa kraje o wspólnym wierzchołku nie są 

w relacji kolorowej zgodności. Quarto. Minimalny inwariantny obraz mapy, czyli taki 

najmniejszy homomorficzny obraz, którego liczba chromatyczna i typ relacji kolorowej 

zgodności są takie same jak mapy wyjściowej; typ relacji: identyczność lub nie identyczność. 

Quinto. Pełny graf o pięciu wierzchołkach nie jest grafem płaskim.  
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Metody predykcji kwantyli w populacji i podpopulacjach na podstawie 

ocen dystrybuanty 

W badaniach ekonomicznych często zachodzi potrzeba wnioskowania o dystrybuancie 

zmiennej losowej lub o jej kwantylach. W pracy jest rozważany problem estymacji 

dystrybuanty z wykorzystaniem informacji o zmiennych pomocniczych w procesie estymacji. 

Inspiracją tej pracy jest podejście zaproponowane przez Chambersa i Dunstana (1986), 

w którym do szacowania dystrybuanty wykorzystano podejście modelowe. W niniejszej pracy 

przedstawiona jest własna propozycja predykcji wartości zmiennej badanej dla 

niewylosowanych elementów populacji. Następnie na podstawie odwrotności ocen 

dystrybuanty uzyskiwano dokonywano predykcji kwantyli w populacji i podpopulacjach. 

Własności zaproponowanej metody zweryfikowano za pomocą badania symulacyjnego. 
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O pewnej modyfikacji schematu zachłannego 

Celem referatu było porównanie własności schematów losowania uwzględniających 

koszt pozyskania danych. W szczególności rozważano trzy schematy losowania: schemat 

Pathaka, schemat zachłanny oraz zmodyfikowany schemat zachłanny. Przedmiotem analiz były 

prawdopodobieństwa inkluzji charakteryzujące schemat losowania. Niestety dla wielu 

użytecznych schematów losowania prawdopodobieństwa te są nieznane lub ich obliczenie jest 

trudne technicznie. W takiej sytuacji mogą one być estymowane w eksperymencie 

symulacyjnym, polegającym na wielokrotnym generowaniu replikacji próby i zbadaniu 

uzyskanego rozkładu empirycznego realizacji estymatora. Ponadto szacowano średnią ilość 

niewykorzystanych środków z budżetu. Badaną populację reprezentował 2420 - elementowy 

zbiór danych pochodzący ze spisu rolnego. 
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Metody uczenia maszynowego w ocenie działalności banków 

Światowy system finansowy działa jak system naczyń połączonych, w którym kluczową 

rolę odgrywają podmioty sektora bankowego. Są one kołem napędowym funkcjonujących 

w nim gospodarek poszczególnych państw. Niepowodzenie jednego z nich potrafi oddziaływać 

niekorzystnie na pozostałe banki, przynosząc negatywne konsekwencje dla całej branży 

finansowej. Bardzo ważne jest dokonywanie oceny działalności poszczególnych banków 

w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia negatywnych skutków wynikających między 

innymi z podjęcia błędnych decyzji, czy pojawienia się nagłych, niepożądanych zdarzeń jak 

np. pandemia Covid-19.  

Przedmiotem analizy jest problematyka oceny działalności banków funkcjonujących na 

polskim rynku bankowym oparta na wykorzystaniu metod uczenia maszynowego. Ze względu 

na specyficzny charakter działalności banków, zostały one ocenione w ramach analizy 

sektorowej, czyli na tle pozostałych podmiotów funkcjonujących w branży bankowej. Celem 

badania jest sprawdzenie, czy analizowany sektor można uznać jako jednorodny, czy jednak 

występują w nim podmioty wyróżniające się in plus bądź in minus na tle pozostałych.  

Na potrzeby przeprowadzonych analiz wykorzystano informacje pochodzące ze 

sprawozdań finansowych banków, pozyskane z bazy Orbis. Na ich podstawie utworzono 

wskaźniki finansowe, które pozwalają lepiej umiejscowić sytuację danego podmiotu na tle 

całego sektora. Ze względu na badanie podmiotów wewnątrz konkretnego sektora, w tym 

przypadku bankowego, zdecydowano się zastosować metody uczenia nienadzorowanego, 

służące głównie do detekcji anomalii w danych, klasteryzacji obserwacji, redukcji 

wielowymiarowości czy odkrywania wzorców na bazie dostarczonych informacji. Metody te 

porównano zarówno pod kątem otrzymanych wyników, jak i możliwości zastosowania ich 

w przyszłości do tworzenia rankingów przedsiębiorstw działających w obrębie określonego 

sektora, nie tylko bankowego.  

 

  



26 

 

Maria Ulman 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

E-mail: ulmanm@uek.krakow.pl 

 Satysfakcja z zamieszkania – analiza porównawcza krajów europejskich 

 Jednym z aspektów szeroko rozumianego dobrobytu jest standard (jakość) 

zamieszkania. Jednak w literaturze podejmującej problematykę dobrobytu nie rozstrzygnięto 

jak go mierzyć. Wśród wielu propozycji wyróżnia się mierniki bazujące na danych 

obiektywnych – jak w przypadku mieszkalnictwa np. liczba mieszkań na 1000 osób – oraz 

danych subiektywnych pozyskiwanych poprzez odwołanie się do percepcji i oceny danego 

aspektu życia. W przypadku standardu zamieszkania dane te wiążą się z określeniem satysfakcji 

zamieszkania.  

Celem badań było porównanie poziomu satysfakcji z zamieszkania wśród mieszkańców 

33 krajów europejskich. Dla realizacji tego celu wykorzystano dane z Europejskiego Badania 

Jakości Życia (EQLS) z 2016 roku. W ramach tego badania zadano respondentom pytanie 

o satysfakcję z zamieszkania, którą mieli oni ocenić w skali od 1 do 10. Następnie na podstawie 

tych indywidualnych ocen określono strukturę ocen tej satysfakcji osobno dla każdego 

badanego kraju. Jako metodę analizy tak przygotowanych danych wykorzystano Funkcjonalną 

Analizę Danych (Functional Data Analysis). Metoda ta polega na dopasowywaniu do 

dyskretnych danych krzywych lub trajektorii na podstawie funkcji bazowych, a następnie na 

analizie otrzymanych funkcji.  

Do wyjściowych dyskretnych danych dopasowano krzywę i na tej podstawie otrzymano 

dane funkcjonalne, gdzie jedna krzywa opisuje satysfakcję z zamieszkania dla konkretnego 

państwa. Następnie za pomocą metody Funkcjonalnej Analizy Głównych Składowych 

(Functional Principal Component Analysis) pogrupowano państwa w taki sposób, aby w jednej 

grupie znalazły się kraje podobne pod względem satysfakcji z zamieszkania. W wyniku tak 

zastosowanej procedury wyodrębniono dwie składowe główne, które wyjaśniły znaczną część 

wspólnej wariancji. Na ich podstawie podzielono badane państwa na cztery grupy. W wyniku 

podziału uzyskano grupy łączące państwa Europy Południowej, Europy Północnej, Europy 

Wschodniej i Europy Zachodniej.  

Podobną analizę za pomocą Funkcjonalnej Analizy Głównych Składowych (FPCA) 

przeprowadzono dla danych nt. stopy deprywacji mieszkaniowej ze względu na liczbę 

elementów tej deprywacji, które to dane zaczerpnięto z Eurostatu. Porównując te wyniki 

z wcześniej wspomnianymi można zauważyć znaczny stopień niekoherencji wyników 

grupowania badanych państw na podstawie tych dwóch wskaźników sytuacji mieszkaniowej. 


