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Przedstawimy problem testowania dodatniej kwadrantowej zależności w
średniej zdefiniowanej dla pary zmiennych losowych (X,Y ) w następujący
sposób

∀ y ∈ R E(X|Y > y)  E(X).

Klasę rozkładów spełniających tę własność oznaczamy EQD+. Do badania
tego rodzaju zależności posłużymy się funkcją monotonicznej zależności z
pracy Kowalczyk i Pleszczyńskiej (1977)

µX,Y (p) =


E(X|Y >yp)−E(X)
E(X|X>xp)−E(X) , gdy E(X|Y > yp)  E(X),

E(X|Y >yp)−E(X)
E(X)−E(X|X<x1−p) , gdy E(X|Y > yp) < E(X),

,

gdzie xp i yp to kwantyle rzędu p zmiennych losowych X i Y , odpowied-
nio. Przedstawimy postać testu hipotezy zerowej (X,Y ) ∈ EQD+ przeciwko
alternatywie (X,Y ) /∈ EQD+. Użyjemy statystyki testowej opartej na esty-
matorze funkcji monotonicznej zależności przedstawionym w pracy Kowal-
czyk (1977), którego asymptotyczne zachowanie zostało częściowo zbadane
w pracach Bednarskiego i Ledwiny (1982 i 1984). Do konstrukcji testu uży-
jemy metody p-wartości opisanej w pracy Barretta i Donalda (2003) a do
jego implementacji metody mnożników Monte Carlo. Przedstawimy również
działanie testu prównując jego empiryczne moce z mocami testu opisanego
w pracy Zhu i inni (2014).
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