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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono przebieg konferencji naukowej pt. „Innowacje w Þnansach, bankowo#ci i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. METODY 2018”, zorganizowanej
w$ dniach 14-16.11.2018 r. w Wi#le przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Przedmiotem konferencji by%y zarówno uj&te od strony teoretycznej oraz
praktycznej rynki Þnansowe, bankowe i ubezpieczeniowe, jak i zastosowanie metod matematycznych w ekonomii, Þnansach i ubezpieczeniach.

***
W dniach 14-16.11.2018 roku w Wi#le odby%a si& Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Innowacje w Þnansach, bankowo#ci i ubezpieczeniach – teoria i$praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Metody
2018”. Organizatorem pi&tnastej ju' konferencji „METODY 2018” by%y Katedra
Bankowo#ci i$Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto, patronat nad konferencj(
obj&%y takie jednostki jak Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk,
Bankowcy dla Edukacji, Nowoczesne Zarz(dzanie Biznesem, Polski Standard
P%atno#ci oraz Miko%owski Bank Spó%dzielczy. (cznie, w konferencji bra%o udzia%
oko%o 73 uczestników reprezentuj(cych wiod(ce jednostki naukowe w Polsce.
Tematyka referatów przedstawionych podczas konferencji skupiona by%a
z$ jednej strony wokó% szeroko rozumianej problematyki innowacji Þnansowych

!

A l e k s a n d r a Pa w % o w s k a
i$ zachodz(cych zmian w sektorze Þnansowym, z drugiej natomiast uczestnicy
mieli mo'liwo#) wymiany my#li i do#wiadcze* z zakresu zastosowania metod
ilo#ciowych w$ekonomii, Þnansach i ubezpieczeniach. W ramach konferencji zaprezentowano najnowsze osi(gni&cia z zakresu: rynków Þnansowych, bankowych
i$ ubezpieczeniowych, wyceny instrumentów Þnansowych i ubezpieczeniowych,
nowoczesnej teorii i praktyki portfelowej, zarz(dzania ryzykiem m.in. stopy procentowej czy kredytowej, modelowania rynków Þnansowych i ryzyka, ekonometrii Þnansowej i ubezpieczeniowej, zastosowania sztucznej inteligencji w Þnansach i$ubezpieczeniach, bankowo#ci oraz ekonomii matematycznej.
W dniu 15.11.2018 r. konferencj& zainaugurowa%y wyst(pienia partnerów
konferencji. Referaty wyg%osili przedstawiciele Polskiego Standardu P%atno#ci
Sp. z o.o. oraz Banku Spó%dzielczego w Miko%owie. Kolejnymi by%y wyst(pienia
wyg%oszone w$ ramach sesji plenarnej. Swoje wyk%ady wyg%osili: prof. dr hab.
K. Piasecki reprezentuj(cy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (referat pt.
„O aproksymacji zorientowanego czynnika dyskontuj(cego za pomoc( trapezoidalnie skierowanej liczby rozmytej”), prof. dr hab. J. Solarz ze Spo%ecznej Akademii Nauk (wyst(pienie pt. „Reputacyjne ryzyko Þnansowych innowacji”), prof.
dr hab. D. Kopa*ska-Bródka wraz z dr E. Michalsk( reprezentuj(ce Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach (referat pt. „Modelowanie inwestycji kapita%owych
z wykorzystaniem programowania celowego”), prof. SGH dr hab. I. Pruchnicka-Grabias (wyst(pienie pt. „Wyk%adnik Hursta w analizie persystencji stóp zwrotu z funduszy hedgingowych”) oraz prof. UG P. Mi%ob&dzki wraz z dr S. Nowak
z Uniwersytetu Gda*skiego (referat pt. „The Co-movement of the Czech Republic, Hungary and Poland Sovereign Credit Default Swaps Spreads”).
Po sesji plenarnej wspóln( dyskusj& prowadzono w ramach dwóch równoleg%ych sesji, podczas których referat pt. „Koncepcja ustalenia wysoko#ci straty
dla gospodarstwa domowego zwi(zanej ze #mierci( dziecka” wyg%osi%a dr$A.$J&drzychowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc%awiu). W ramach wyst(pienia
podj&to temat Þnansów osobistych cz%onków gospodarstwa domowego, rozwa'any pod k(tem kwantyÞkacji Þnansowych konsekwencji zwi(zanych z$zastaniem
szkody osobowej w#ród jego cz%onków. Kolejnym by%o wyst(pienie dr in'. A. Sojdy
pt. „Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w ograniczaniu niskiej emisji”. Szczególnie w okresie zimowym nasila si& problem zanieczyszczenia #rodowiska wynikaj(cy z ogrzewania domów w&glem z%ej jako#ci. Dzia%ania pa*stwa
na szczeblu rz(dowym lub samorz(dowym ukierunkowane s( na subsydiowanie
osób decyduj(cych si& na wymian& urz(dze* czy termomodernizacj& budynków.
Algorytm sztucznej inteligencji pozwala skonstruowa) model zapotrzebowania na
ciep%o, w szczególno#ci – jak zaprezentowano to podczas referatu – generowa-
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nego przez dom jednorodzinny. Model ten umo'liwia okre#lenie maksymalnego
stopnia doÞnansowania poszczególnych obiektów oraz niezb&dnych do poniesienia kosztów, aby ograniczy) na danym obszarze tzw. nisk( emisj& do ustalonego
poziomu. Zaprezentowany referat stanowi% wi&c wk%ad do dyskusji o sposobie racjonalnego wydatkowania #rodków publicznych przeznaczanych na ograniczenie
niskiej emisji. Jednym z ostatnich referatów wyg%oszonych w trakcie tych sesji
by%o wyst(pienie pt. „Optymalne sterowanie inwestycjami w modelu z wieloma
dobrami konsumpcyjnymi”, autorstwa prof. UEP dra$hab. P. Klibera, reprezentuj(cego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W$przeciwie*stwie do klasycznej teorii sterowania, stosowanej w rozwa'aniach dotycz(cych wzrostu gospodarczego, w której to zak%ada si& istnienie jedynie jednego dobra o charakterze
zarówno konsumpcyjnym, jak i inwestycyjnym, zaprezentowano model wzrostu
gospodarczego z wieloma dobrami konsumpcyjnymi o ró'nych cechach. Pos%uguj(c si& metodami sterowania optymalnego w zagregowanym modelu wzrostu
Solowa wykazano, i' zadanie dynamicznej optymalizacji konsumenta mo'na zdekomponowa) na dwa sk%adniki, tj. zadanie dynamicznej optymalizacji inwestycji
oraz statyczny problem wyboru optymalnego planu konsumpcji. Ostatnim w tej
sesji by%o wyst(pienie dr M. Forlicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc%awiu)
oraz dra T.$Rólczy*skiego (Wy'sza Szko%a Bankowa we Wroc%awiu) pt. „Zad%u'enie Polaków – wybrane aspekty w #wietle bada* ogólnopolskich”, podczas którego wskazano przes%anki oraz czynniki determinuj(ce decydowanie si& cz%onków
gospodarstw domowych na zad%u'enie. W sesji równoleg%ej wyg%oszono z kolei
referaty pt. „Polska bankowo#) spó%dzielcza w latach 1918-2018. Od papierowej
regulacji do cyfrowej innowacji” (autorstwo: dr hab. A. Szel(gowska), „Nadzór
nad ma%ymi Spó%dzielczymi Kasami Oszcz&dno#ciowo-Kredytowymi” (autorstwo:
dr M. Golec), „Metody obliczania poziomu stabilnego Þnansowania w bankach”
(autorstwo: dr$M. Floty*ski) oraz „Cele i +ród%a Þnansowania zad%u'enia gospodarstw domowych” (autorstwo: dr A.$Korzeniowska).
Drugi dzie* konferencji zako*czono sesj( posterow(. Wyniki swoich bada*
przedstawi%a m.in. dr A. Gluzicka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
podnosz(c temat „Zastosowanie kwadratowej entropii Rao do oceny poziomu dywersyÞkacji rynku inwestycyjnego”. W wyst(pieniu odniesiono si& do problemu
dywersyÞkacji, analizowanej za pomoc( tzw. kwadratowej entropii Rao, stanowi(cej przyk%ad miary stosowanej jako kryterium w modelu konstrukcji portfela
dobrze zdywersyÞkowanego. Rezultaty realizacji zadania badawczego zaprezentowa% równie' dr in'. M. Wolny (Politechnika "l(ska), skupiaj(c si& na „Teoriogrowych procedurach wyznaczania rozwi(zania problemu decyzyjnego przy braku informacji mi&dzykryterialnej”. Rozpatrzono dwa podej#cia do rozwi(zywania
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zagadnie* wielokryterialnych bazuj(c na teorii gier, tj. gr& dwuosobow( o sumie
zerowej oraz wieloosobow( gr& koordynacji. Dr$A. Mastalerz-Kodzis reprezentuj(ca Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przedstawi%a z kolei wyniki bada*
nad „Wielowymiarow( analiz( procesów Þnansowych z wykorzystaniem w%asno#ci pochodnej u%amkowej”. Wielowymiarowy multiu%amkowy proces ruchu Browna, zale'(cy w%a#nie od pochodnej rz&du u%amkowego, daje bowiem mo'liwo#)
modelowania zmienno#ci szeregów czasowych. Podczas sesji posterowej wnioski p%yn(ce z prowadzonych bada* przedstawili równie': prof. dr hab. J. Utkin
(„"redniokwadratowa analiza portfela na rynku %(czonym”), dr$in'. E. Po#piech
(„Zastosowanie liczb rozmytych do wielokryterialnego wspomagania wyboru portfeli efektywnych – porównanie”), dr M. Stachura wraz z$dr$B. Wodeck( („U#rednianie rozk%adów prawdopodobie*stwa do oceny ryzyka przez ubezpieczyciela”),
dr in'. T. Szkutnik („Zastosowanie regresji kwantylowej w$obszarach wysokiej g&sto#ci w celu identyÞkacji obserwacji odstaj(cych, na przyk%adzie danych dotycz(cych obrotu towarowego z krajami trzecimi”), dr$in'.$M.$Stasiak („Nowe podej#cie
oceny ryzyka inwestycyjnego systemów HFT”), dr$in'. M. Hada#-Dyduch („Globalizacja przez pryzmat analizy wielorozdzielczej”), dr$ in'.$ A.$ Bezat-Jarz&bowska wraz z prof. dr hab. W. Rembiszem („Transmisja ryzyka cenowego w sektorze
rolno-spo'ywczym”), dr W. Szczepaniak wraz z mgr M. Kara# („Uogólniona miara
ryzyka systemowego oparta na zmienno#ci”), dr R. Dudzi*ska-Bary%a („Wybór
okresu inwestycji w akcje z wykorzystaniem kumulacyjnej teorii perspektywy”),
dr B. Wodecka wraz z dr M. Stachur( („O estymacji nieznanej liczebno#ci próby
z u'yciem liczby k-tych rekordów”).
Ostatni dzie* konferencji rozpocz(% si& od prezentacji referatów w dwóch równoleg%ych sesjach skupionych wokó% zagadnie* zwi(zanych z ryzykiem. Jednym
z$ wyg%oszonych wyk%adów by% referat autorstwa dr in'. R. Pietronia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) pt. „W%asno#ci dynamiczne systemu sprzeda'y
w zak%adzie ubezpiecze*”. Celem wyst(pienia by%o przedstawienie projektu wraz
z za%o'eniami oraz wyników wst&pnej realizacji modelu symulacyjnego procesu
sprzeda'y ubezpiecze* gospodarczych. W trakcie równolegle przebiegaj(cej sesji wyniki swoich bada* przedstawi%a dr M. Just reprezentuj(ca Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu. W$ referacie pt. „Zastosowanie pozycyjnej metody
MEF-TOPSIS do oceny samodzielno#ci Þnansowej jednostek samorz(du terytorialnego” zaproponowano nowe podej#cie do konstrukcji cechy syntetycznej,
kiedy to obiekty opisywane s( przez cechy wykazuj(ce siln( asymetri& lub o obserwacjach odstaj(cych. W takich przypadkach przyj&cie za%o'enia, i' warto#ci
minimalne i maksymalne cech tworz( obiekty modelowe, prowadzi do zbyt du'ego
ich oddalenia od typowych warto#ci analizowanej cechy. Ponadto, w sesjach tych
autorami wyst(pie* byli równie' m.in.: mgr B. Lisicki („Wycena rynkowa spó%ek
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paliwowych i energetycznych w sytuacji wyst(pienia utraty warto#ci aktywów”),
dr A. yczkowska-Han)kowiak („O zastosowaniu rozmytego czynnika dyskontuj(cego w kryterium Jensena”), dr D. Fillip („Manager Gender and Educational
Credentials in Performance of Polish Mutual Funds”), dr hab. J.$Marcinkowski
(„Portfolio management and evaluation criteria of investment strategies in the
conditions of very limited information”) oraz mgr A. P%uska („Miary ryzyka kursowego w zarz(dzaniu struktur( walutow( d%ugu publicznego”).
Konferencj& zako*czy%a sesja plenarna, podczas której wyg%oszono wyk%ady
pt. „Nieprecyzyjny proces ryzyka” (autorstwo: prof. dr hab. S. Heilpern z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc%awiu), „Analiza relacji inwestycji do
czynnika kapita%u i$produkcji w polskim sektorze rolnym” (autorstwo:
prof. dr hab. W. Rembisz oraz mgr
A. Paw%owska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ,ywno#ciowej – PIB), „WeryÞkacja modeli
ekonometrycznych na przyk%adzie
symulacyjnego modelu Þrmy” (autorstwo: prof. dr hab. E. Radosi*ski
z Politechniki Wroc%awskiej) oraz
„Poj&cie czasu rzeczywistego i obszary jego zastosowania i kalkulacji”
(autorstwo: prof. dr hab. S. Wieteska
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Ryc. 1. Plakat z konferencji
„METODY 2018”
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