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Recenzowana ksi ka sk ada si  ze wst pu, czterech rozdzia ów, zawiera te  spis 
cytowanej literatury. Warta jest szczególnej uwagi gdy  ksi ki polskich autorów 
niecz sto publikowane s  w obcych j zykach przez zagranicznych wydawców.

W rozdziale pierwszym The speci  city of the economic measurement Autor 
skupia si  na znaczeniu pomiaru w badaniach ekonomicznych. Zwraca uwag  na 
fakt, i  w badaniach zjawisk ekonomicznych coraz cz ciej pojawia si  konieczno  
wykorzystania zmiennych jako ciowych – b d  to w postaci zmiennych opisuj cych 
rzeczywisto  ekonomiczn  w postaci materia u statystycznego zapisanego w postaci 
rang (zdaniem Autora ten ostatni mo e równie  by  u ytecznym podej ciem w przy-
padku gdy dane ilo ciowe zawieraj  obserwacje nietypowe, mocno odbiegaj ce od 
centrum rozk adu) b d  te  wr cz zmienne dychotomiczne (zer-jedynkowe, kodu-
j ce wyst powanie okre lonego wariantu cechy jako ciowej). W rozwa aniach 
nad problematyk  pomiaru w ekonomii Autor wprowadza poj cie econometrology 
(mo e bezpieczniej by oby zapisa  econo-metrology dla unikni cia u czytelnika 
skojarzenia z zapisem ekonometro-logy mog cym sugerowa , e chodzi tu o jak  
nauk  o ekonometrii; Autor napomyka dalej, e traktuje poj cia ekonometrology 
oraz economic metrology jako synonimy). Autor podkre la, za Oskarem Lange, 
znaczenie rozró nienia na zasoby (oznaczane W) oraz strumienie (zasób policzony 
na jednostk  czasu WT-1; tu niestety redaktor zgubi  wyk adnik oznaczaj c zasób 
symbolem WT-1). W tym miejscu w naturalny sposób pojawia si  konieczno  
odwo ania si  do skal pomiarowych: nominalnej, porz dkowej, przedzia owej i ilora-
zowej. Charakterystyk  zmiennych mierzonych na tych skalach ko czy si  rozdzia  
pierwszy.

Rozdzia  drugi The features and quality processes in economics kontynuuje analiz  
porównawcz  w a ciwo ci (oraz zawarto ci informacyjnej) zmiennych mierzonych na 
ró nych skalach, ze szczególn  uwag  skupiona na skalach tzw. s abych tj. nominal-
nej i porz dkowej. Nawi zuj c do za o e  metody najmniejszych kwadratów Autor 
stawia tez , e przekszta cenie zmiennej mierzonej na skali porz dkowej w zmienn  
dychotomiczn  (zwi zane wszak e z utrat  informacji) mo e okaza  si  u yteczna 
w analizie regresji. 
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Zauwa aj c w rozdziale trzecim pt. Correlation of features and quality processes, 
e zmienne mierzone na skalach s abych nie powinny by  analizowane za pomoc  

narz dzi korelacji i regresji Autor pokazuje, e dla zmiennych X i Y opisuj cych 
materia ów statystyczny w postaci kolejnych (cho  niekoniecznie uporz dkowanych) 
liczb naturalnych wspó czynnik korelacji rang Spearmana da si  wyprowadzi  jako 
zastosowanie zwyk ego wspó czynnika korelacji Pearsona do zmiennych X i Y. 
W dalszej cz ci rozdzia u spotykamy autorsk  propozycj  wspó czynnika asocjacji 
charakteryzuj cego zwi zek cech opisanych za pomoc  zmiennych dychotomicznych 
(zero-jedynkowych). Opracowawszy taki materia  statystyczny w postaci tablicy wzo-
rowanej na tablicy korelacyjnej dla dwóch zmiennych Autor proponuje wspó czynnik 
asocjacji cech, podobnie do wspó czynnika Spearmana nawi zuj cy do koncepcji 
wspó czynnika Pearsona. Przy okazji Autor wskazuje, e tam, gdzie mo liwe jest 
proste przekszta cenie danych rangowych w dychotomiczne – cho  zwi zane z pewn  
utrat  informacji – zwi ksza szans  wykorzystania ich w modelach regresyjnych. Roz-
dzia  zako czony jest przyk adem zastosowania wspó czynnika asocjacji, pokazuj ce 
ze policzony z tablicy korelacji wspó czynnik asocjacji jest równowa ny wspó czyn-
nikowi Pearsona wyznaczonemu na podstawie szczegó owych warto ci zmiennych 
X i Y.

Rozdzia  czwarty pt. The regression model in the analysis of the attributes and 
quality processes rozpoczyna si  od prezentacji koncepcji równania regresji w wer-
sjach liniowej oraz liniowej wzgl dem parametrów. Nast pnie Autor powraca do 
tematyki zmiennych dychotomicznych wyst puj cych w charakterze zmiennych 
obja nianych pokazuj c, e zwyk y model liniowy mo e generowa  prognozy wykra-
czaj ce poza przedzia  [0;1]. W kolejnym paragra  e Autor analizuje transformacje 
pozwalaj ce przekszta ci  zmienne z warto ciami „ocenzurowanymi” do przedzia u 
np. [0;1] w zmienne zmieniaj ce si  bez ogranicze  z góry czy z do u, zgodnie za 
za o eniami klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Wywody zilustrowane s  
licznymi przyk adami równa  regresji oszacowanych po dokonaniu zaproponowanych 
wcze niej transformacji zmiennych.

Podsumowuj c wypada stwierdzi , e na 63 stronach Autor omawia szeroki 
i zró nicowany zakres tematów, wymagaj cy starannej lektury. Z obowi zku recen-
zenta winieniem zauwa y , e lektura by aby atwiejsza gdyby redaktor wydawnic-
twa staranniej wykona  swoje zadanie. Na zako czenie warto podkre li , e tytu y 
polskich pozycji bibliogra  i zosta y przet umaczone na j zyk angielski, co pozwala 
obcoj zycznemu czytelnikowi uzyska  orientacyjn  wiedz  o zawarto ci bez wnikania 
w ich polski tekst.
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