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Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego przed-
kłada siedemnasty zestaw artykułów będących planem konferencji nauko-
wej Mikroekonometria w teorii i praktyce. Tym razem zaprezentowano około  
40 prac z zakresu metod ilościowych w ekonomii. W pracach tych przedstawio-
no wyniki badań zarówno mieszczące się w haśle mikroekonometria sensu stricte  
(np. artykuły 1 i 6), jak i artykuły z mikroekonometrii sensu largo (artykuły 8, 12, 
16, 17 itd.).

Szybkie tempo przemian społeczno-gospodarczych sprawia, że bez trafnych 
analiz, diagnoz i prognoz trudno jest zorientować się w mechanizmach gospodar-
czych. Metody ilościowe rozwijają narzędzia analiz, diagnoz i prognoz gospodar-
czych. Konstruowane narzędzia sprawdzają się w praktyce łatwiej lub trudniej. 
Wymagają jednak trudu i poświęcenia badaczy zajmujących się tymi skomplikowa-
nymi zagadnieniami.

W prezentowanym zeszycie zamieszczone są zarówno prace pracowników 
ośrodka szczecińskiego, jak i innych ośrodków w Polsce. Artykuły dotyczą teorii 
i praktyki. Miliony gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy instytucji dla lep-
szego zarządzania wymagają takich narzędzi opisu i przewidywania zjawisk, które 
pozwoliłyby dokładnie odtwarzać to, co się dzieje w procesach gospodarowania, 
i lepiej niż dotychczas przewidywać przyszłe dokonania tych mikroorganizmów. 
Okazuje się, że to, co się dzieje w świecie gospodarstw domowych, implikuje za-
chowania firm i farm, a procesy w firmach, farmach i gospodarstwach domowych 
wywołują zmiany na rynku instytucji. Stąd też duża waga prowadzonych badań nad 
problemami mikroekonometrii sensu largo.

Dla polskiej gospodarki jest to o tyle ważne, że dopiero 30 lat mamy do czy-
nienia z gospodarką „nasyconą” (tzn. liczba firm i farm jest względnie wystarcza-
jąca). O gospodarce nasyconej możemy mówić wówczas, gdy liczba podmiotów 
po stronie podaży i popytu jest odpowiednia. Relacja liczby gospodarstw domo-
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wych do liczby firm i farm wynosi około 5 (w Polsce do 1987 r. relacja ta wyno-
siła 20). Niezbadany jest jeszcze problem instytucji, czyli podmiotów, które nie są 
ani firmami, ani farmami. Spełniają one bardzo ważną rolę w systemach gospo-
darczych. Rola szkół, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych jest 
bardzo istotna w rozwoju gospodarczym i powinna być poddana opisowi, analizie, 
diagnozie i prognozie.
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