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S y n o p s i s. Treci¹ pracy jest prezentacja opisanych w literaturze metodologicznych
problemów empirycznych badañ ekonomicznych. Podkrelono znaczenie ró¿nych podejæ w badaniach ekonomicznych. Najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o efektywnoci badañ jest odpowiedni dobór metod badawczych. Wa¿n¹ rolê odgrywa poprawne sformu³owanie problemu badawczego, okrelenie celów i hipotez.

WSTÊP
Jako metodê rozumiemy wiadomy, wzorcowy, systematycznie stosowany uk³ad czynnoci zwiêkszaj¹cy skutecznoæ i ekonomicznoæ dzia³ania [Hajduk 2001]. Nauka stanowi¹ca element kultury i ca³okszta³t zasobu intelektualnego cywilizacji [Runowski 2007], najczêciej rozumiana jest w trzech znaczeniach [Szewczuk 1985]:
 treciowym: system uzasadnionych twierdzeñ oraz weryfikowalnych hipotez, bêd¹cych
wytworem dzia³alnoci badawczej, zawieraj¹cych obiektywne poznanie rzeczywistoci,
³¹cznie z metodami obiektywnego poznawania rzeczywistoci;
 funkcjonalnym: ogó³ dzia³añ badawczych, prowadz¹cych do obiektywnego poznania
rzeczywistoci;
 instytucjonalnym: instytucje, w których realizowana jest dzia³alnoæ badawcza, maj¹ce
wyspecjalizowan¹ kadrê naukow¹ oraz okrelon¹ bazê dowiadczaln¹ i zaplecze aparaturowo-techniczne.
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W metodach naukowych, oprócz odpowiedniego algorytmu postêpowania, potrzebne
s¹ pomys³y i twórczoæ. Zagadnienia dotycz¹ce metod stosowanych w nauce, w tym w
naukach ekonomicznych, dzielimy na zagadnienia bardziej ogólne, zaliczane do filozofii
nauki (metodologia nauki) oraz rozwi¹zania dotycz¹ce szczegó³owych sposobów postêpowania (algorytmów) tworz¹ce metodykê badañ. W ramach poszczególnych metod badañ
wyró¿niamy okrelone narzêdzia badawcze, np. kwestionariusz w metodzie wywiadu i badañ ankietowych. W rozumieniu Marka Blauga [1995] metodologia oznacza badanie pojêæ,
teorii oraz podstawowych zasad rozumowania o przedmiocie. Wa¿noæ wiedzy metodologicznej w pracy naukowej polega na tym, ¿e: po pierwsze, wskazuje warunki, które powinny
spe³niaæ badania ekonomiczne, aby mieæ wartoæ poznawcz¹ i praktyczn¹; po drugie, wiedza metodologiczna dostarcza badaczom inspiracji [Blaug 1995]. Metodologia zajmuje siê
nauk¹ tworzenia i sprawdzania wiedzy naukowej o wiecie traktowanym jako ogromny i
dynamiczny system [Pabis 2009]. Bada ona nie tylko metody procedur badawczych, ale
równie¿ rezultaty intelektualnej twórczoci uczonych, jak: hipotezy, prawa, teorie. Wspomaga ponadto twórczoæ naukow¹, poniewa¿ pe³ni funkcje kontrolne pozwalaj¹ce wykryæ
wady w twórczoci i pracach naukowych oraz proponowaæ sposoby ich poprawy [Pabis
2009]. Zagadnienia metodologiczne maj¹ zatem kluczowe znaczenie dla poziomu i efektywnoci dzia³alnoci naukowo-badawczej. Jednak wydaje siê, ¿e wród badaczy, zw³aszcza
zajmuj¹cych siê badaniami empirycznymi, istnieje niedostatek wiedzy w tym zakresie. Dodatkowo zawarta w literaturze przedmiotu wiedza jest w du¿ym stopniu rozproszona i niejednoznaczna. St¹d celem artyku³u jest prezentacja wybranych elementów metodologii i
metodyki badañ w odniesieniu do ekonomicznych badañ empirycznych oraz próba usystematyzowania tej trudnej problematyki. Omówiono podstawowe ujêcia metodologiczne i
wybrane rozwi¹zania metodyczne dzia³alnoci naukowo-badawczej.
TEORETYCZNY I EMPIRYCZNY POZIOM (ETAP) POZNANIA NAUKOWEGO
Jednym z podstawowych podzia³ów prac naukowych jest podzia³ na badania teoretyczne oraz prace empiryczne. W rozwoju wiedzy naukowej decyduj¹ce znaczenie nale¿y
przypisaæ naukom empirycznym, opartym na obserwacji i eksperymencie (w naukach technicznych i przyrodniczych) [Adamkiewicz-Drwi³³o 2008]. Drugi wa¿ny podzia³, to nauki
podstawowe oraz stosowane i rozwojowe. Celem nauk podstawowych jest wszechstronne
poznanie otaczaj¹cych nas zjawisk oraz rozwój teorii, w tym teorii dotycz¹cej metod badañ.
Prace o tym charakterze najczêciej nie maj¹ bezporedniego zwi¹zku z zastosowaniem ich
wyników w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Z kolei wiêkszoæ badañ empirycznych nakierowana jest na wykorzystanie wyników w praktyce funkcjonowania gospodarki, spo³eczeñstwa i pañstwa. Wiedza u¿yteczna do zastosowania w praktyce najczêciej wymaga
podejcia interdyscyplinarnego, czyli ³¹czenia zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem wielu nauk
(spo³ecznych, humanistycznych, ekonomicznych, biologicznych, technicznych) [Klepacki
2009]. Uniwersytety i placówki Polskiej Akademii Nauk raczej preferuj¹ badania teoretyczne, zwracaj¹ jedynie uwagê, aby badania by³y osadzone w okrelonym nurcie teorii naukowej, w tym w kierunku teorii ekonomii [Klepacki 2009]. W strategicznych dokumentach
dotycz¹cych rozwoju kraju oraz rozwoju nauki w Polsce stwierdza siê nieprawid³ow¹ strukturê nak³adów na badania i rozwój (B+R), polegaj¹c¹ na zbyt niskim udziale nak³adów na
badania stosowane i rozwojowe w stosunku do badañ podstawowych [Chotkowski 2009].
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Z tego punktu widzenia nieprawid³owy jest system oceny i finansowania placówek naukowych, gdy¿ prace o charakterze wdro¿eniowym otrzymuj¹ ni¿sz¹ ocenê punktow¹ i przewa¿nie s¹ odrzucane w postêpowaniu konkursowym dotycz¹cym projektów badawczych.
Ukierunkowaniu prac na rozwi¹zywanie problemów gospodarki nie sprzyja równie¿ d¹¿enie
do koncentracji potencja³u badawczego, np. w naukach rolniczych od kilkunastu lat nastêpuje proces ³¹czenia instytutów resortowych badawczych i stopniowej likwidacji oddzia³ów terenowych, tradycyjnie ukierunkowanych na prace przydatne do wdro¿enia w gospodarce. Racjonalne podejcie do relacji miêdzy teori¹ a empiri¹ w badaniach, to uwzglêdnienie obu kierunków bez wyranego dyskryminowania którego z nich. Prace teoretyczne s¹
równie¿ potrzebne, zgodnie ze stwierdzeniem, ¿e nie ma nic tak cennego z punktu widzenia
praktyki, jak dobra, u¿yteczna, a co za tym idzie empirycznie sprawdzona teoria [Kuciñski 2007, s. 289]. Rozwój teorii ekonomii ukierunkowany jest g³ównie na tworzenie modeli
ekonomicznych, w tym modeli funkcjonowania gospodarki (rynku) i zapewnienia jej warunków równowagi. Rozwi¹zania i modele teoretyczne porednio wskazuj¹ sw¹ przydatnoæ w
opracowaniach przeznaczonych na u¿ytek praktyki, dostarczaj¹c ogólnych wskazówek
odnonie najwa¿niejszych elementów procesu gospodarczego. O potrzebie powi¹zania
nauk teoretycznych i praktycznych wypowiada³ siê znany twórca teorii filozoficznych z
Uniwersytetu w Królewcu Immanuel Kant (1724-1804), wed³ug którego wiedza naukowa to
dobra teoria plus jej empiryczne potwierdzenie [Runowski 2007]. Z powy¿szego wynika, ¿e
badacz prowadz¹cy badania empiryczne, oprócz znajomoci metod sprawdzania okrelonych przez siebie hipotez i koncepcji wyjaniaj¹cych wiat faktów, powinien umieæ sformu³owaæ za³o¿enia teoretyczne wyjaniaj¹ce zaobserwowane fakty [Kuciñski 2007].
MECHANISTYCZNE I HOLISTYCZNE (SYSTEMOWE) PODEJCE DO NAUKI
Wyró¿niamy dwie podstawowe koncepcje filozoficzne w podejciu do nauki. Pierwszy
nurt to koncepcja mechanistyczna (redukcjonistyczna), która zak³ada, ¿e wiat zbudowany
jest z wielu cz¹stkowych elementów po³¹czonych ze sob¹ w uporz¹dkowany sposób (jak
maszyna) [Runowski 2007]. W zwi¹zku z tym nale¿y badaæ poszczególne wyodrêbnione
elementy oraz tworzyæ specjalistyczne w¹skie dyscypliny nauki. Z podejciem redukcjonistycznym zwi¹zana jest popularnoæ stosowania metod analitycznych w badaniach naukowych. Z kolei teoria holistyczna wychodzi z za³o¿enia, ¿e wiat, w tym przyrodê, nale¿y
postrzegaæ i badaæ jako ca³ociowy system, w którym o efektywnoci dzia³ania decyduje
wspó³dzia³anie wszystkich sk³adników. Dlatego teoria ta zak³ada interdyscyplinarne podejcie w badaniach naukowych i dominacjê syntezy [Runowski 2007]. Dla rozwoju nauki
wa¿ne jest uzupe³niaj¹ce traktowanie obu wymienionych podejæ filozoficznych. Stosowanie filozofii mechanistycznej i badañ o charakterze analitycznym umo¿liwia lepsze poznanie
podstawowych elementów sk³adowych ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego. Natomiast podejcie systemowe umo¿liwia badanie procesów ekonomicznych we wzajemnym powi¹zaniu (oraz powi¹zaniu z otoczeniem). Podmioty gospodarcze, np. gospodarstwa rolne, traktowane s¹ jako organicznie powi¹zane ca³oci. Podejcie holistyczne i interdyscyplinarne
bardziej sprzyja u¿ytecznoci badañ dla praktyki ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego.

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH

77

STRATEGIE BADAÑ EMPIRYCZNYCH: INDUKCJA, DEDUKCJA I SYNTEZA
Podejcie indukcyjne polega na dochodzeniu do uogólnieñ (teorii) na podstawie wczeniejszego zebrania informacji o rzeczywistoci drog¹ obserwacji faktów (w ekonomii) i
eksperymentowania (w naukach przyrodniczych i technicznych). Wyró¿niamy trójetapow¹
procedurê badañ o charakterze indukcyjnym [Hajduk 2001]:
 ustalenie, obserwacja, rejestracja, gromadzenie i selekcja faktów,
 okrelanie hipotez i ich sprawdzanie,
 formu³owanie uogólnieñ.
Metoda indukcyjna jest g³ówn¹ metod¹ nauk empirycznych. Polega na uogólnianiu
danych, a rozwój wiedzy ma charakter ewolucyjny i nastêpuje dziêki gromadzeniu coraz to
nowych twierdzeñ [Kuciñski 2007]. Podejcie indukcyjne, wynikaj¹ce z za³o¿onych celów
badawczych (gromadzenie faktów i ich klasyfikacja) dominuje we wszystkich badaniach z
zakresu ekonomik bran¿owych, natomiast prace z teorii ekonomii maj¹ charakter dedukcyjny [Stachak 1997].
Podejcie dedukcyjne zak³ada wychodzenie od ogólnych paradygmatów i tez do okrelenia dziêki rozumowaniu (analizie logicznej) bardziej szczegó³owych zasad czy metod
postêpowania. Dedukcja jest procesem mylowym polegaj¹cym na przechodzeniu od ogó³u do szczegó³u, opartym na przyjêciu podstawowych zasad, których s³usznoæ uznaje siê
bez zastrze¿eñ i dalszym wnioskowaniem opartym na zasadach logiki [Apanowicz 2003].
W historii myli ekonomicznej naukowe badania zjawisk gospodarczych rozwin¹³ Adam
Smith [za: Stankiewicz 2007]. Jego g³ówne dzie³o Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów z 1776 r. pod wzglêdem metodycznym zawiera czêæ dedukcyjn¹ i sk³adniki opisowe (indukcyjne) [Stachak 1997]. Wspó³twórca klasycznego kierunku w ekonomii
David Ricardo w swoim dziele z roku 1817 Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania
zastosowa³ metodê modelow¹, czyli cile dedukcyjn¹.
W ujêciu syntezy jako metody badawczej, wyró¿nia siê jej trzy rodzaje: elementarn¹
(odwrócenie analizy), przyczynow¹ (uogólnienie wiedzy fragmentarycznej), logiczn¹ (po³¹czenie wyników analizy w sposób logiczny i spójny) [Pytkowski 1985]. Podejcie charakterystyczne dla metody syntezy polega na po³¹czeniu powsta³ych w wyniku analizy czêci
sk³adowych dostêpnej wiedzy na dany temat lub wstêpne uogólnienie informacji zgromadzonych w wyniku obróbki danych empirycznych [Kuciñski 2007]. Synteza dotyczy podejcia ca³ociowego (holistycznego) w badaniu zjawisk ekonomicznych, polegaj¹cego na
ukazywaniu wzajemnych zale¿noci (systemów). W opracowaniach naukowych, zw³aszcza
o charakterze monograficznym, czêsto uwzglêdnia siê podejcie indukcyjne, któremu towarzyszy wystêpowanie rozumowania dedukcyjnego, jak równie¿ elementy syntezy (zw³aszcza na etapie wnioskowania).
OKRELENIE PROBLEMU BADAWCZEGO, CELU I HIPOTEZ BADAWCZYCH
Punktem wyjcia w projektowaniu badañ jest sformu³owanie problemu i celu badañ.
Potwierdza to stwierdzenie, ¿e problem dobrze okrelony to problem w po³owie rozwi¹zany [Kotler 1994, s. 122]. Praktyczny problem ekonomiczny powstaje wtedy, gdy istniej¹cy
dotychczas zasób wiedzy nie pozwala podmiotom gospodarczym osi¹gaæ po¿¹danych
wyników ekonomicznych i innych celów, np. spo³ecznych [Stachak 1997]. Z kolei stwier-
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dzona luka w istniej¹cej wiedzy, uniemo¿liwiaj¹ca zrozumienie wa¿nych problemów gospodarczych, stanowi przes³ankê powstania teoretycznego problemu badawczego. Problem
naukowy to swoiste pytanie charakteryzuj¹ce siê nastêpuj¹cymi cechami [Stachak 1997]:
 jest stawiane dla uzyskania wiedzy, której jeszcze nie ujawniono,
 ma szeroki zakres niewiadomej i wysoki stopieñ ogólnoci,
 wymaga badañ prowadzonych metodami uznanymi w danej nauce za w³aciwe,
 wymaga poszukiwania wiedzy wa¿nej dla spo³eczeñstwa,
 jest ukierunkowane na dzia³ania w³asne autora, który je postawi³, lub adresowane bezosobowo do innych badaczy.
Problem badawczy determinuj¹ wyniki analizy sytuacji. Problemy badawcze, cele i hipotezy nawi¹zuj¹ do istniej¹cego problemu decyzyjnego. Kolejnoæ (hierarchiê) formu³owania
wymienionych elementów wymieniono w tabeli 1. Klasyfikacjê problemów badawczych i
decyzyjnych podano w tabeli 2. Wymienione pytania najczêciej stanowi¹ element formu³owanych celów badañ. Problemy badawcze mo¿emy podzieliæ na poznawcze (badania podstawowe) i decyzyjne (badania stosowane i rozwojowe). Ogólnym celem badañ naukowych jest
poznanie rzeczywistoci, jej ocena, wykrycie prawid³owoci stale wystêpuj¹cych w badanych zjawiskach oraz sformu³owanie wniosków zarówno dotycz¹cych teorii, w tym doskonalenia metod badañ, jak i o charakterze zaleceñ dla praktyki [Klepacki 2009]. Na etapie projektu
badañ ekonomicznych, w tym równie¿ empirycznych, na ogó³ stawiane s¹ równie¿ hipotezy.
Hipoteza naukowa jest to przypuszczenie (prognozowanie) wyników badañ przed ich rozpoczêciem. Wed³ug Bogdana Klepackiego [2009] prawid³owo okrelona hipoteza powinna:
 dotyczyæ istotnych zagadnieñ i byæ jednoznacznie sprecyzowana,
 nie wykazywaæ sprzecznoci z twierdzeniami ju¿ udowodnionymi,
 byæ mo¿liwa do logicznego potwierdzenia lub odrzucenia.
Tabela 1. Schemat transformacji problemu decyzyjnego na problem badawczy
Analiza sytuacji (zasoby i wyniki, trendy w makro- i mikrootoczeniu, szanse i zagro¿enia)
Identyfikacja problemu decyzyjnego
Rodzaje danych niezbêdnych do rozwi¹zania problemu decyzyjnego (potrzeby informacyjne
decydentów)
O krelenie problemu badawczego
Cel ogólny badañ i cele (pytania) szczegó³owe
Hipotezy badañ
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [K aczmarczyk 2003].

Tabela 2. Rodzaje problemów badawczych
Poznawcze

Decyzyjne

Eksploracja stwierdzanie faktów
(co jest?, co by³o?, co mo¿e byæ?)

Postulacja  wskazywanie celów (co osi¹gn¹æ)

K lasyfikacja  stwierdzenia w³aciwoci
(jakie s¹? jakie by³y? jakie mog¹ byæ?)

Optymalizacja  wskazywanie sposobów (jak osi¹gn¹æ?)

Eksplikacja  stwierdzenie zwi¹zków
(jak zale¿ne? od czego zale¿ne?)

Realizacja  wskazywanie zasobów (z czego osi¹gn¹æ?)

ród³o: [M. Mazur, za: Adamkiewicz- Drwi³³o 2008].
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METODY (RODZAJE) POSTÊPOWANIA ANALITYCZNEGO
METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ

Analiza zjawisk ekonomicznych jest definiowana jako metoda badania naukowego s³u¿¹ca do rozdzielania ca³oci zagadnieñ (zjawisk, przedmiotów), wyodrêbniania sk³adników elementarnych oraz wykrywania ich w³aciwoci, stosunków i zwi¹zków funkcjonalnych miêdzy
nimi [Stachak 1997]. Wykorzystuj¹c analizê przy rozwi¹zywaniu danego problemu naukowego, nale¿y d¹¿yæ do roz³o¿enia go na tyle czêci (struktur, zjawisk, tez, faktów), na ile to
mo¿liwe, dopuszczalne i niezbêdne, by mo¿na by³o ustaliæ istotê, zwi¹zki przyczynowo-skutkowe czy w³aciwoci badanego problemu [Apanowicz 2003]. Czynnoci analityczne w badaniach naukowych prowadz¹ do poszukiwania odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: jak jest,
dlaczego tak jest, jak jeszcze mo¿e byæ. Dwa pierwsze pytania charakteryzuj¹ badania o charakterze teoretycznym, trzecie jest celem prac naukowych przeznaczonych do zastosowania
praktycznego. W postêpowaniu analitycznym wyró¿niamy m.in. nastêpuj¹ce etapy postêpowania metodycznego: zdefiniowanie obiektu badañ, okrelenie kryterium oceny zachowania
siê badanego zjawiska lub procesu oraz miary, okrelenie jednostek odniesienia dla celów
porównawczych, wydanie oceny o zaistnia³ych zmianach lub stanach analizowanych zjawisk, zaproponowanie dzia³añ racjonalizuj¹cych obiekty badane [Bednarski 2001].
METODA ANALIZY RYNKU

Podstawowym podejciem badawczym w analizie rynku jest badanie uwarunkowañ
poda¿owych oraz konfrontowanie ich z czynnikami kszta³towania popytu. Najwa¿niejszym
w praktyce elementem analizy rynku jest badanie tendencji cenowych, gdy¿ ceny pe³ni¹
podstawow¹ rolê na rynku [Rembeza 2010]. Po pierwsze, stanowi¹ one bodziec do podejmowania decyzji ekonomicznych o produkowaniu (wzrost cen powoduje wzrost poda¿y) i
konsumowaniu (spadek cen jest czynnikiem wzrostu popytu), po drugie, zapewniaj¹ warunki równowagi rynkowej i po trzecie, kszta³tuj¹ op³acalnoæ produkcji. Wychodz¹c z
za³o¿enia, ¿e w warunkach gospodarki wolnorynkowej typow¹ sytuacj¹ rynkow¹ jest zjawisko przewagi poda¿y nad popytem, g³ówn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czynniki i mo¿liwoci
rozwoju rynku i zwiêkszenia popytu. Odnonie kategorii popytu efektywnego Stanis³aw
Kaczmarczyk [2007] podkrela trzy podstawowe jego aspekty: strukturê i dynamikê oraz
czynniki kszta³tuj¹ce popyt. Przy charakterystyce rynku nale¿y uwzglêdniæ nie tylko podmiotow¹, przedmiotow¹ i organizacyjn¹ jego strukturê, lecz tak¿e strukturê konkurencyjn¹.
METODY ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Elementy porównañ stosujemy powszechnie w badaniach naukowych. Wyró¿niæ mo¿na cztery podstawowe typy porównañ: pionowych (w czasie), poziomych (w grupach gospodarstw i przedsiêbiorstw), porównañ z wzorcami oraz porównania bilansowe  sk³adników z ich sumami [Stachak 1997]. W porównaniach miêdzynarodowych stosujemy metody
analogii bezporedniej (bezporednie przenoszenie prawid³owoci rozwoju z krajów wy¿ej
rozwiniêtych) oraz analogii poredniej polegaj¹ce na analizie zwi¹zków, zale¿noci i wspó³zale¿noci prognozowanych zjawisk z czynnikami je determinuj¹cymi [Stañko 1994].
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METODY BADAÑ SONDA¯OWYCH
Dwie podstawowe metody badañ sonda¿owych to metoda wywiadu kwestionariuszowego i metoda badañ ankietowych [Kaczmarczyk 2003]. Metoda wywiadu polega na zadawaniu pytañ respondentowi przez ankietera i zapisywanie odpowiedzi w kwestionariuszu.
Wywiad pozwala na mobilizacjê ankietowanych do udzielenia odpowiedzi, udzielenia dodatkowych wyjanieñ i zaobserwowania pozawerbalnych reakcji ankietowanych. Badania
ankietowe ró¿ni¹ siê tym, ¿e kwestionariusz ankiety przesy³a siê poczt¹ (obecnie czêsto
elektroniczn¹) lub dostarcza w inny sposób. Respondent ma wiêcej czasu na zastanowienie, odpowiada samodzielnie i odsy³a wype³niony kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz
stanowi tutaj podstawowe narzêdzie badawcze. Zawiera on pytania zamkniête przydatne
do badañ ilociowych oraz pytania otwarte i pó³otwarte przydatne w analizie o charakterze
jakociowym. Do skalowania odpowiedzi wykorzystuje siê ró¿ne skale pomiarowe, np.
skalê Likerta pozwalaj¹c¹ okrelaæ poziom akceptacji [Kaczmarczyk 2007]. W ostatnich
latach w badaniach marketingowych szeroko stosowane s¹ wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz zamieszczanie ankiet na stronach internetowych [Kuciñski 2007].
Do pozyskiwania danych jakociowych s³u¿¹ zogniskowane wywiady grupowe. Polegaj¹
na swobodnej dyskusji w grupie 6-10 osób, zwanej panelem pod kierunkiem moderatora.
Podstaw¹ dyskusji jest kwestionariusz zawieraj¹cy g³ównie pytania otwarte. Efekt synergiczny grupowej dyskusji przejawia siê w kreatywnym artyku³owaniu i uzasadnianiu proponowanych rozwi¹zañ [Kuciñski 2007].
METODY OBSERWACYJNE I BADANIA DOKUMENTÓW
Obserwacja to ci¹g³y i celowy proces rejestracji zjawisk ekonomicznych i faktów pozwalaj¹cy na gromadzenie danych oraz pokazywanie ich wzajemnych relacji przyczynowoskutkowych [Kuciñski 2007]. Jako forma planowego postrzegania stanowi metodê o podstawowym znaczeniu zw³aszcza w pocz¹tkowych etapach badañ [Stachak 1997].
Analiza dokumentów polega na uporz¹dkowaniu i interpretacji zawartych w nich treci
pod k¹tem problemu oraz celu i hipotez badawczych. Badanie dokumentów odbywa siê
zarówno w p³aszczynie wewnêtrznej, tj. koncentruje siê na zawartych w nich treciach
(³¹cznie z ich rozumieniem i wyjanianiem), jak i zewnêtrznej dotycz¹cej czasu i warunków
ich powstania oraz ustaleniu ich wiarygodnoci [Kuciñski 2007].
METODY HEURYSTYCZNE (INTUICYJNE)
Heurystyczne metody badañ zaliczane s¹ do metod intuicyjnych i wykorzystywane s¹
zw³aszcza w badaniach jakociowych oraz prognozowaniu zjawisk ekonomicznych [Stañko
1994]. Opieraj¹ siê na opinii ekspertów (specjalistów), która jest wypadkow¹ ich du¿ej
wiedzy, dowiadczenia, a tak¿e czêsto wyobrani i intuicji [Jankiewicz-Siwek 1998]. Przy
wyborze ekspertów nale¿y kierowaæ siê wiedz¹ i osobowoci¹ oraz staraæ siê dobraæ odpowiednio du¿¹ ich liczbê, tak by mog³a reprezentowaæ ró¿ne pogl¹dy. Do najczêciej wykorzystywanych nale¿¹: metoda delficka, metoda burzy mózgów. Do metod heurystycznych zaliczyæ nale¿y ponadto metodê scenariuszow¹, metodê analogii historycznych, a
tak¿e metodê studium przypadku.
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Polega na opracowywaniu szczegó³owych ankiet skierowanych do wybitnych specjalistów z ró¿nych dziedzin wiedzy i na stopniowym uzgadnianiu opinii przez informowanie
ekspertów o wynikach ankiety [Jankiewicz-Siwek 1998]. Eksperci pracuj¹ niezale¿nie od
pozosta³ych, a ich odpowiedzi s¹ anonimowe. Je¿eli w pierwszej turze badañ nie osi¹gniêto
zgodnoci pogl¹dów, ponownie formu³uje siê pytania do ekspertów wraz z wynikami poprzedniej ankiety.
METODA BURZY MÓZGÓW

S³u¿y zg³aszaniu nowych niekonwencjonalnych pomys³ów przez powo³any zespó³ (najczêciej 6-15 osób) sk³adaj¹cy siê zarówno z ekspertów z danej dziedziny, specjalistów z
dziedzin pokrewnych, jak i osób niezwi¹zanych z problemem. W metodzie tej wychodzi siê
z za³o¿enia, ¿e nale¿y zg³aszaæ wszystkie pomys³y, nawet te, które wydaj¹ siê nierealne,
gdy¿ ka¿dy pomys³ mo¿e byæ ród³em nowych pomys³ów. Nie ma autorstwa idei. Prezentowane jasno i zwiêle pomys³y mo¿na ³¹czyæ i doskonaliæ [Jankiewicz-Siwek 1998].
METODA ANALIZY SCENARIUSZOWEJ

Stosowana jest zw³aszcza w sytuacji du¿ej niestabilnoci otoczenia i ma³ego prawdopodobieñstwa przewidzenia i czasu oddzia³ywania poszczególnych zmiennych. Polega na
sporz¹dzeniu scenariuszy zmian w wersji: optymistycznej, pesymistycznej, niespodziewanej i najbardziej prawdopodobnej. Analiza scenariuszowa obejmuje nastêpuj¹ce etapy: a)
identyfikacja czynników wp³ywaj¹cych na dane zjawisko (np. na okrelony rynek), b) stworzenie skali ocen potencjalnej si³y wp³ywu analizowanych czynników, c) ocena si³y wp³ywu
i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zmian stanów poszczególnych czynników, d) uporz¹dkowanie potencjalnych zmian i wyznaczenie wersji scenariuszowych [Niestrój 1996].
METODA STUDIUM PRZYPADKU (CASE STUDY)

Studium przypadku jest stosowane jako metoda dydaktyczna w nauczaniu na kierunkach ekonomicznych, lecz tak¿e jest zaliczane do kategorii badawczych metod jakociowych,
wykorzystywanych do badania zjawisk trudnych do uchwycenia metodami ilociowymi [Kuciñski 2007]. Case study jest metod¹ badawcz¹, w której badacz d¹¿y do wszechstronnego
opisu pewnej zbiorowoci lub jednostki z uwzglêdnieniem bogatego zestawu zmiennych i
zale¿noci miêdzy nimi. Przyk³adowo nadaje siê do badania strategii rynkowych, struktur
zarz¹dzania czy systemów informacyjnych w przedsiêbiorstwach lub organizacjach.
METODY MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO (FORMALNE)
METODA FUNKCJI REGRESJI I FUNKCJI TRENDU

Najbardziej ogólnym modelem regresji jest zwi¹zek funkcyjny miêdzy zmienn¹ zale¿n¹
y i wektorem zmiennych niezale¿nych x wraz z wprowadzonym do równania sk³adnikiem
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losowym [Kisieliñska, Stañko 2009]. W analizie czynników wp³ywaj¹cych na poda¿ zastosowanie znajduje funkcja produkcji, np. funkcja Cobb-Douglasa [Borkowski i in. 2003]. Z
kolei w analizie popytu stosowana jest funkcja popytu, która okrela w formie równania
zale¿noæ miêdzy iloci¹ sprzedanych dóbr czy us³ug oraz jedn¹ lub wieloma zmiennymi j¹
okrelaj¹cymi [Samuelson, Marks 1998]. W ekonometrycznych badaniach popytu jako typowe zmienne niezale¿ne (objaniaj¹ce) stosowane s¹ nastêpuj¹ce: cena produktu którego
wielkoæ popytu obliczamy, cena produktu substytucyjnego (konkurencyjnego), poziom
dochodu odbiorcy (konsumenta). Jako kolejna zmienna objaniaj¹ca w funkcjach popytu
wykorzystywana jest wielkoæ nak³adów na dzia³ania marketingowe (np. reklamê, promocjê
sprzeda¿y). Szczególn¹ postaci¹ funkcji regresji stanowi równanie tendencji rozwojowej,
gdzie zmienna czasowa (kolejne okresy czasu) jest jedyn¹ zmienn¹ niezale¿n¹ [Mruk 2003].
METODA MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEGO

Modele ekonometryczne definiuje siê jako kwantyfikowalne relacje, zapisane w postaci pojedynczych równañ matematycznych (lub nierównoci) lub ich uk³adów, ³¹cz¹ce w
sposób zgodny z teori¹ ekonomii dane empiryczne dotycz¹ce zjawisk gospodarczych [Adamkiewicz-Drwi³³o 2008]. Modele ekonometryczne mo¿na podzieliæ na jednorównaniowe i wielorównaniowe. Przyk³adem analitycznego modelu o równaniach wspó³zale¿nych jest uk³ad
trzech równañ opisuj¹cy powi¹zania miêdzy popytem, poda¿¹ i cen¹ [Kaczmarczyk 2007]. Z
kolei w analizach transmisji cen jednym z najpopularniejszych modeli ekonometrycznych
jest model wektorowej autoregresji VAR [Rembeza 2010]. Opisuje on zachowanie siê i powi¹zania pomiêdzy n-zmiennymi, traktowanymi symetrycznie jako funkcja swoich w³asnych
opónieñ oraz opónieñ pozosta³ych zmiennych w modelu.
METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY DANYCH ORAZ ANALIZA CZYNNIKOWA

Wielowymiarowa analiza danych zajmuje siê badaniem rzeczywistoci gospodarczej z
wykorzystaniem zbiorów obiektów opisanych wieloma cechami (zmiennymi) [Kisieliñska, Stañko 2009]. Wyjciowym elementem tej metody jest wybór zmiennych (cech diagnostycznych),
które wywieraj¹ najwiêkszy wp³yw na badane zjawisko oraz dostarczaj¹ najistotniejszych
informacji. Analiza czynnikowa umo¿liwia przekszta³cenie du¿ej liczby zmiennych (wskaników), np. charakteryzuj¹cych rynek, w mniejsz¹ liczbê zmiennych tzw. koncepcyjnych [Mruk
2003]. Metody taksonomiczne s³u¿¹ klasyfikowaniu jednostek przestrzennych i wyodrêbnianiu obszarów podobnych do siebie pod wzglêdem badanych cech. Umo¿liwiaj¹ grupowanie
obszarów w regiony o podobnych warunkach (spo³ecznych, demograficznych, ekonomicznych, przyrodniczych, infrastrukturalnych). Przyk³adem jest klasyfikacja regionów o ró¿nym
poziomie rozwoju rolnictwa w woj. wielkopolskim [Wysocki 2010].
PODSUMOWANIE
Polska gospodarka dla wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej wobec innych krajów Unii Europejskiej i wiata wymaga wsparcia nauki, w tym nauk ekonomicznych. Oczekiwanie na tego rodzaju pomoc p³ynie zw³aszcza z dominuj¹cego w krajowej gospodarce
sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Zaliczyæ tutaj nale¿y producentów rolnych i
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firmy agrobiznesu. Du¿e, zw³aszcza zagraniczne, koncerny korzystaj¹ na ogó³ z technologii
i zagranicznych rodków produkcji. Wiêksze szanse na bezporedni¹ przydatnoæ dla praktyki gospodarczej i spo³ecznej wynikaj¹ z prowadzenia badañ o charakterze empirycznym.
Z przeprowadzonych w artykule rozwa¿añ metodologicznych wynika, ¿e strategie rozwoju ekonomicznych badañ empirycznych powinny cechowaæ siê zrównowa¿eniem. Chodzi o zwiêkszenie rangi, a zw³aszcza poziomu finansowania badañ stosowanych i rozwojowych. Dotychczas preferowane by³y pod tym wzglêdem badania podstawowe (poznawcze
i teoretyczne). Odnonie przydatnoci wyników badañ do wykorzystania w gospodarce,
bardziej nadaje siê podejcie holistyczne. Ujmuje ono zjawiska ekonomiczne we wzajemnym powi¹zaniu (jako system) oraz w powi¹zaniu z naukami technicznymi, biologicznymi,
spo³ecznymi, humanistycznymi (podejcie interdyscyplinarne). Pozytywny wp³yw na rozwój wiedzy odgrywa równie¿ podejcie mechanistyczne (redukcjonistyczne), gdy¿ pozwala g³êbiej poznaæ wp³yw poszczególnych czynników na procesy gospodarcze. Najbardziej
typow¹ strategi¹ badañ empirycznych jest podejcie indukcyjne (od szczegó³u do ogó³u).
W procesach logicznego mylenia nale¿y jednoczenie wykorzystywaæ elementy dedukcji
i syntezy. Elementem wyjciowym w projektowaniu badañ jest prawid³owe okrelenie problemu badawczego, celu i hipotez. Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ w naukach ekonomicznych jest analiza. Wród pozosta³ych metod nale¿y wymieniæ zw³aszcza metody badañ
sonda¿owych, metody obserwacyjne i badania dokumentów, metody heurystyczne oraz
metody modelowania matematycznego.
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Jacek Chotkowski
PROBLEMS OF THE METHODOLOGY OF EMPIRICAL ECONOMIC RESEARCH

Summary
The article contains the presentation of the methodological problems of empirical research economics described in the literature. It points out the importance of different approaches to economic
analysis. The main factors determining an efficient researches process are: proper choice of researches
metods and correct definition of research problems, research goals and hypothesis.
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