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Wykładowcy prowadzący zajęcia z ekonometrii na kierunkach studiów ekonomicznych z racji umiej-
scowienia tego przedmiotu zazwyczaj na trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia, bezpośrednio po 
przedmiotach kształtujących sposób postrzegania przez studentów gospodarki, a przed przedmiotami, których 
zadaniem jest integracja wiedzy szczegółowej odnośnie do jej części składowych i ich wzajemnych interakcji, 
stają przed wyborem materiału obrazującego poszczególne etapy budowy modelu ekonometrycznego – narzę-
dzia pomiarowego współczesnego ekonomisty. Ograniczeni wiedzą studentów pierwszego roku zmuszeni są 
przekazywać im treści programowe ilustrując je bądź to skonstruowanymi przez siebie przykładami funk-
cjonowania sztucznych układów gospodarczych, których właściwości – choć mało realistyczne – nie kłócą 
się w sposób drastyczny z założeniami czynionymi w klasycznym modelu regresji liniowej i jego prostych 
modyfikacjach, bądź też ilustrując je przykładami z literatury, np. makroekonomiczną funkcją konsumpcji 
lub produkcji. Jeśli w późniejszym okresie studiów integracja wiedzy szczegółowej nie zostanie wzmocniona 
odpowiednio dobranymi i właściwie przekazanymi treściami z zakresu ekonometrii stosowanej, trudno 
będzie im zrozumieć funkcjonowanie współczesnej gospodarki i przekonać się do korzyści płynących ze 
stosowania ekonometrii. Książka prof. dr. hab. Jerzego Witolda Wiśniewskiego, doświadczonego dydaktyka 
i wieloletniego praktyka gospodarczego-przedsiębiorcy, może im ułatwić obie rzeczy.

Adresatem Mikroekonometrii są dociekliwi studenci ostatniego roku studiów ekonomicznych (poza kie-
runkiem informatyka i ekonometria) lub ich absolwenci, którzy chcą poznanym w trakcie studiów teoriom 
nadać konkretny wymiar empiryczny, w szczególności zaś ci, którzy z różnych względów interesują się 
funkcjonowaniem małego przedsiębiorstwa. Książka prof. Wiśniewskiego ukazuje im je jako system wzajem-
nie ze sobą powiązanych elementów spiętych zachodzącymi w nim procesami, odzwierciedlony w postaci 
układu o równaniach współzależnych. Układ skonstruowany jest pod potrzeby informacyjne właściciela, 
ujawniające się w zarządzaniu operacyjnym. W kolejnych rozdziałach i podrozdziałach podręcznika Autor 
przedstawia oszacowania poszczególnych równań na podstawie danych pochodzących z realnie istniejącego 
małego przedsiębiorstwa oraz przeprowadza ich dyskusję. Równania opisują takie kategorie, jak: wpływy 
pieniężne, przychody ze sprzedaży, produkcja gotowa, fundusz płac, płaca przeciętna, zatrudnienie czy też 
majątek trwały, z uwzględnieniem cykliczności wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. Analizie poddawany 
jest zarówno popyt na wyroby przedsiębiorstwa, koszty jednostkowe oraz rentowność produkcji, jak i indy-
widualna oraz zespołowa wydajność pracy. Wyznaczany jest próg rentowności produkcji. Część empiryczną 
kończą analizy i prognozy płynności finansowej w ujęciu miesięcznym i kwartalnym, których trafność 
warunkuje osiągnięcie przewagi konkurencyjnej (przetrwanie) na rynku. Dwa rozdziały końcowe zawierają 
treści przypominające studentom procedurę budowy, szacowania i weryfikacji jedno- i wielorównaniowych 
modeli ekonometrycznych oraz prognozowania na ich podstawie.

Zaletą tekstu jest zamierzona dydaktycznie symplifikacja ekspozycji zarówno w części dotyczącej 
mikroekonomicznych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i metodyki budowy jego modelu eko-
nometrycznego. Puryści mogą zżymać się na niektóre niedoskonałości lub niekonsekwencje (np. zbyt wąskie 
definiowanie przedmiotu i zakresu mikroekonometrii, domyślne osadzenie rozważań nad funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa w teorii przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk), niemniej podejście takie czyni tekst 
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zrozumiałym nawet dla średnio zaawansowanego czytelnika. Dążenie do precyzji opisu działalności przedsię-
biorstwa nie prowadzi do nadmiernej komplikacji używanego przez nich narzędzia, uniemożliwiającej jego 
praktyczne zastosowanie. Książka napisana jest językiem prostym i zrozumiałym; zwraca uwagę staranna 
redakcja tekstu. Reasumując można stwierdzić, że studiujący Mikroekonometrię mocno stąpają po ziemi.
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