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Introduction
In this issue of the journal, “Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data
Analysis”, seven articles are published. Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska and
Elżbieta Roszko-Wójtowicz present the results of the analysis of importance of R&D
expenditure for the competitiveness of manufacturing enterprises in Poland. The article by Artur Mikulec and Małgorzata Misztal concerns the results of an analysis
for natural persons conducting economic activity in Łódzkie voivodship. Analysis
of ambiguity and dependences in assessment criteria of cloud computing migration
barriers and advantages in manufacturing are the problems discussed in the article
by Witold Bartkiewicz and Zbigniew Gontar. The article by Justyna Brzezińska concerns latent class analysis in the evaluation of items in survey questions. Katarzyna
Cymbranowicz presents the results of a taxonomic analysis of the working poor
phenomenon in Europe. The paper by Marcin Pełka covers aspects of using ensemble symbolic density clustering in analysis of innovations in the European Union.
The last paper, by Włodzimierz Kołodziejczak, discusses the implications of some
criteria used in the LFS to identify the population’s economic activity status vs. the
respondents’ subjective views for research on unemployment.
Józef Dziechciarz

Wstęp
W niniejszym numerze czasopisma „Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis” zamieszczono siedem artykułów. Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska i Elżbieta Roszko-Wójtowicz zaprezentowały wyniki analizy znaczenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową dla konkurencyjności przedsiębiorstw
przetwórstwa przemysłowego w Polsce. W artykule autorstwa Artura Mikulca
i Małgorzaty Misztal zawarte są rezultaty analizy dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w województwie łódzkim, pod kątem sprawdzenia, czy rodzaj prowadzonej działalności i lokalizacja przedsiębiorstwa wpływają na czas jego
trwania. Niejednoznaczności i związki między kryteriami oceny barier i korzyści
migracji do chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach przemysłowych są przedmiotem analizy przedstawionej w artykule Witolda Bartkiewicza i Zbigniewa Gontara. Justyna Brzezińska poświęciła swój artykuł analizie klas ukrytych w ocenie
pozycji testowych w badaniach sondażowych. Katarzyna Cymbranowicz zaprezen-
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towała wyniki analizy taksonomicznej pracujących Europejczyków borykających
się z problemem ubóstwa. Artykuł Marcina Pełki obejmuje aspekty wykorzystania
wielomodelowej klasyfikacji gęstościowej danych symbolicznych w analizie innowacyjności krajów Unii Europejskiej. W ostatnim artykule autorstwa Włodzimierza
Kołodziejczaka omówiono wpływ na poziom bezrobocia wybranych czynników stosowanych w badaniu siły roboczej w celu określenia statusu działalności gospodarczej populacji w porównaniu z subiektywnymi poglądami respondentów.
Józef Dziechciarz

