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Recenzowana ksiąĪka skáada siĊ ze wstĊpu, czterech rozdziaáów, zawiera teĪ spis
cytowanej literatury. Warta jest szczególnej uwagi gdyĪ ksiąĪki polskich autorów
nieczĊsto publikowane są w obcych jĊzykach przez zagranicznych wydawców.
W rozdziale pierwszym The speci¿city of the economic measurement Autor
skupia siĊ na znaczeniu pomiaru w badaniach ekonomicznych. Zwraca uwagĊ na
fakt, iĪ w badaniach zjawisk ekonomicznych coraz czĊĞciej pojawia siĊ koniecznoĞü
wykorzystania zmiennych jakoĞciowych – bądĨ to w postaci zmiennych opisujących
rzeczywistoĞü ekonomiczną w postaci materiaáu statystycznego zapisanego w postaci
rang (zdaniem Autora ten ostatni moĪe równieĪ byü uĪytecznym podejĞciem w przypadku gdy dane iloĞciowe zawierają obserwacje nietypowe, mocno odbiegające od
centrum rozkáadu) bądĨ teĪ wrĊcz zmienne dychotomiczne (zer-jedynkowe, kodujące wystĊpowanie okreĞlonego wariantu cechy jakoĞciowej). W rozwaĪaniach
nad problematyką pomiaru w ekonomii Autor wprowadza pojĊcie econometrology
(moĪe bezpieczniej byáoby zapisaü econo-metrology dla unikniĊcia u czytelnika
skojarzenia z zapisem ekonometro-logy mogącym sugerowaü, Īe chodzi tu o jakąĞ
naukĊ o ekonometrii; Autor napomyka dalej, Īe traktuje pojĊcia ekonometrology
oraz economic metrology jako synonimy). Autor podkreĞla, za Oskarem Lange,
znaczenie rozróĪnienia na zasoby (oznaczane W) oraz strumienie (zasób policzony
na jednostkĊ czasu WT-1; tu niestety redaktor zgubiá wykáadnik oznaczając zasób
symbolem WT-1). W tym miejscu w naturalny sposób pojawia siĊ koniecznoĞü
odwoáania siĊ do skal pomiarowych: nominalnej, porządkowej, przedziaáowej i ilorazowej. Charakterystyką zmiennych mierzonych na tych skalach koĔczy siĊ rozdziaá
pierwszy.
Rozdziaá drugi The features and quality processes in economics kontynuuje analizĊ
porównawczą wáaĞciwoĞci (oraz zawartoĞci informacyjnej) zmiennych mierzonych na
róĪnych skalach, ze szczególną uwagą skupiona na skalach tzw. sáabych tj. nominalnej i porządkowej. Nawiązując do zaáoĪeĔ metody najmniejszych kwadratów Autor
stawia tezĊ, Īe przeksztaácenie zmiennej mierzonej na skali porządkowej w zmienną
dychotomiczną (związane wszakĪe z utratą informacji) moĪe okazaü siĊ uĪyteczna
w analizie regresji.
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ZauwaĪając w rozdziale trzecim pt. Correlation of features and quality processes,
Īe zmienne mierzone na skalach sáabych nie powinny byü analizowane za pomocą
narzĊdzi korelacji i regresji Autor pokazuje, Īe dla zmiennych X i Y opisujących
materiaáów statystyczny w postaci kolejnych (choü niekoniecznie uporządkowanych)
liczb naturalnych wspóáczynnik korelacji rang Spearmana da siĊ wyprowadziü jako
zastosowanie zwykáego wspóáczynnika korelacji Pearsona do zmiennych X i Y.
W dalszej czĊĞci rozdziaáu spotykamy autorską propozycjĊ wspóáczynnika asocjacji
charakteryzującego związek cech opisanych za pomocą zmiennych dychotomicznych
(zero-jedynkowych). Opracowawszy taki materiaá statystyczny w postaci tablicy wzorowanej na tablicy korelacyjnej dla dwóch zmiennych Autor proponuje wspóáczynnik
asocjacji cech, podobnie do wspóáczynnika Spearmana nawiązujący do koncepcji
wspóáczynnika Pearsona. Przy okazji Autor wskazuje, Īe tam, gdzie moĪliwe jest
proste przeksztaácenie danych rangowych w dychotomiczne – choü związane z pewną
utratą informacji – zwiĊksza szansĊ wykorzystania ich w modelach regresyjnych. Rozdziaá zakoĔczony jest przykáadem zastosowania wspóáczynnika asocjacji, pokazujące
ze policzony z tablicy korelacji wspóáczynnik asocjacji jest równowaĪny wspóáczynnikowi Pearsona wyznaczonemu na podstawie szczegóáowych wartoĞci zmiennych
X i Y.
Rozdziaá czwarty pt. The regression model in the analysis of the attributes and
quality processes rozpoczyna siĊ od prezentacji koncepcji równania regresji w wersjach liniowej oraz liniowej wzglĊdem parametrów. NastĊpnie Autor powraca do
tematyki zmiennych dychotomicznych wystĊpujących w charakterze zmiennych
objaĞnianych pokazując, Īe zwykáy model liniowy moĪe generowaü prognozy wykraczające poza przedziaá [0;1]. W kolejnym paragra¿e Autor analizuje transformacje
pozwalające przeksztaáciü zmienne z wartoĞciami „ocenzurowanymi” do przedziaáu
np. [0;1] w zmienne zmieniające siĊ bez ograniczeĔ z góry czy z doáu, zgodnie za
zaáoĪeniami klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Wywody zilustrowane są
licznymi przykáadami równaĔ regresji oszacowanych po dokonaniu zaproponowanych
wczeĞniej transformacji zmiennych.
Podsumowując wypada stwierdziü, Īe na 63 stronach Autor omawia szeroki
i zróĪnicowany zakres tematów, wymagający starannej lektury. Z obowiązku recenzenta winieniem zauwaĪyü, Īe lektura byáaby áatwiejsza gdyby redaktor wydawnictwa staranniej wykonaá swoje zadanie. Na zakoĔczenie warto podkreĞliü, Īe tytuáy
polskich pozycji bibliogra¿i zostaáy przetáumaczone na jĊzyk angielski, co pozwala
obcojĊzycznemu czytelnikowi uzyskaü orientacyjną wiedzĊ o zawartoĞci bez wnikania
w ich polski tekst.
Jan B. Gajda – Uniwersytet àódzki, Uniwersytet Warszawski

