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Profesor Elżbieta Adamowicz -  25 lat w IRG

W tym roku mija 25 lat od chwili, gdy profesor Elżbieta Adamowicz 
dołączyła do zespołu badań koniunktury gospodarczej w Instytucie Rozwoju 
Gospodarczego SGH. Była wówczas pracownikiem Katedry Ekonomii I 
w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH i zapewne nie planowała, że 
badania koniunktury będą przez długie lata treścią jej pracy naukowej, 
a Instytut Rozwoju Gospodarczego stanie się pod jej kierunkiem 
prestiżowym, znanym na całym świecie ośrodkiem badań koniunktury.

Zakres aktywności, jakie podejmowała profesor Adamowicz w i dla 
IRG, jest niezwykle szeroki. W latach 1993-1996 współtworzyła i prowadziła 
kwartalne badanie budownictwa, zaś od 1996 roku kieruje miesięcznym 
badaniem przemysłu przetwórczego. Z każdą edycją tych badań wiąże się 
przygotowanie analizy otrzymanych ankiet, sporządzenie raportu oraz 
publikacja wyników i wniosków. Dawniej pierwotnym raportem z każdej 
edycji badania był tzw. biuletyn, drukowany w wersji papierowej, obecnie są 
to raporty w postaci elektronicznej. Syntetyczne wyniki i wnioski są 
publikowane w czasopismach redagowanych w IRG: Zeszytach Koniunktury 
w Gospodarce Polskiej (38 numerów w latach 1993-2018) oraz Pracach 
i Materiałach Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (45 numerów w tym 
okresie), jak również w prasie i czasopismach ekonomicznych.

Ankietowe badania koniunktury dostarczają danych typu 
jakościowego, do analizy których trzeba stosować odpowiednie narzędzia 
statystyczne i ekonometryczne. Dostrzegając brak takich metod, a także 
możliwości adaptacji istniejących rozwiązań, profesor Adamowicz 
inicjowała i organizowała interdyscyplinarne, zespołowe badania, do których 
włączała zarówno samodzielnych jak i młodych pracowników naukowych, 
osiągających w ten sposób wyniki do ich prac na stopnie i tytuły naukowe. 
Badania nad tą problematyką stały się jedną ze specjalizacji badawczych 
Kolegium Analiz Ekonomicznych. Należy podkreślić, że badania te wniosły 
istotny wkład w rozwój metodyki badań koniunktury, przyczyniając się do 
lepszego opisu i wnioskowania na temat zachowań uczestników działalności 
gospodarczej. Wkład ten wyraża się zarówno w konstruowaniu narzędzi 
badawczych umożliwiających śledzenie istotnych cech okresu transformacji, 
jak i wykorzystywaniu gromadzonych danych do badania zachowań różnych
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podmiotów w warunkach zmian systemowych, użytecznego dla polityki 
makroekonomicznej.

Analizy koniunktury gospodarczej w Polsce oraz wyniki badań nad 
metodami analizy danych z testu były regularnie przedstawiane podczas 
międzynarodowych konferencji CIRET (Centre for International Research 
on Economic Tendency Surveys), stanowiących forum wymiany doświadczeń 
ośrodków badania koniunktury gospodarczej, rozsianych po całym świecie. 
Profesor Adamowicz brała udział i prezentowała referaty podczas wszystkich 
konferencji, począwszy od 1995 roku w Singapurze. Warto podkreślić, że na 
kolejne konferencje przyjmowanych było coraz więcej referatów zgłaszanych 
przez zespół IRG -  na konferencję w Brazylii w 2018 roku pojechał zespół 
sześcioosobowy z pięcioma referatami.

Profesor Adamowicz wprowadziła SGH do CIRET, a w latach 
2008-2017 była członkiem rady naukowej CIRET, wybieranym na kolejne 
kadencje. W 2004 roku wraz z zespołem IRG zorganizowała 27 konferencję 
CIRET w Warszawie, bardzo pozytywnie ocenioną przez uczestników 
i władze CIRET. Aktywne członkostwo profesor Adamowicz w CIRET 
umożliwiło współpracę i wymianę doświadczeń z czołowymi ośrodkami 
badania koniunktury na świecie, w szczególności z ifo Institut z Monachium, 
KOF Konjunkturforschungsstelle z Zurichu, ISAE (wcześniej ISCO) 
z Rzymu oraz Insee z Paryża.

Jakościowe badania koniunktury metodą testu umożliwiły 
monitorowanie kondycji polskiej gospodarki w warunkach transformacji 
systemowej i adaptacji podmiotów gospodarczych do warunków gospodarki 
rynkowej. Są także podstawą do określania trendów wzrostu gospodarczego, 
a przede wszystkim -  poprzez budowanie systemów wskaźników wczesnego 
ostrzegania na podstawie wyników tych badań -  do prognozowania 
kierunków zmian aktywności gospodarczej. Opracowany z inicjatywy 
profesor Adamowicz barometr koniunktury z wyprzedzeniem sygnalizuje 
zmiany dynamiki aktywności gospodarczej.

Dzięki badaniom naukowym profesor Adamowicz prowadzone obecnie 
w IRG badania koniunktury gospodarczej są w pełni zharmonizowane 
z podobnymi badaniami ośrodków zagranicznych, zgodnie ze standardami 
CIRET, OECD, a obecnie Komisji Europejskiej. Gromadzone w tych 
badaniach dane można zatem wykorzystywać również do analiz 
porównawczych przebiegu procesów gospodarczych w skali 
międzynarodowej. Harmonizacja narzędzi i procedur badawczych 
umożliwiła w szczególności śledzenie zmian zachodzących w gospodarce 
polskiej po wejściu do UE (na tle innych krajów członkowskich).
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Teoria wspólnych obszarów walutowych akcentuje synchronizację 
wahań koniunkturalnych jako jeden z warunków powodzenia wspólnej 
polityki pieniężnej. Skłoniło to profesor Adamowicz do podjęcia badań nad 
synchronizacją wahań cyklicznych. Wraz z zespołem przeprowadziła badanie 
nad synchronizacją wahań cyklicznych w Polsce i wybranych krajach strefy 
euro. Gromadzone w badaniach koniunktury dane o charakterze 
jakościowym wzbogacają możliwości poznania przebiegu działalności 
gospodarczej, rejestrując zdarzenia nieuchwytne dla statystyki publicznej. 
Stwarza to szansę dokonania pełniejszego opisu zachowań uczestników 
działalności gospodarczej w rożnych fazach cyklu koniunkturalnego, 
potwierdzając znane prawidłowości oraz umożliwiając odkrywanie nowych. 
Zainteresowania naukowe profesor Adamowicz w ostatnim okresie 
koncentrują się na badaniu dynamiki zmian aktywności gospodarczej 
i mechanizmów rozprzestrzeniania się wahań cyklicznych.

Wśród problemów, z którymi borykała się profesor Adamowicz jako 
dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego od 1996 roku, główne miejsce 
zajmuje zapewnienie ciągłości prowadzonych badań. Nie podlega dyskusji, 
że tworzone przez długie lata szeregi czasowe tracą swą unikatową wartość 
po przerwaniu czy nawet okresowym zawieszeniu badania. Nie raz takie 
zagrożenie istniało i tylko szczególne umiejętności profesor Adamowicz 
dyplomatycznego działania w sytuacjach konfliktowych oraz znajdowania 
rozwiązań w sprawach nie do rozwiązania sprawiły, że ciągłość badań została 
utrzymana.

Kończąc, chciałabym podkreślić szacunek i zaufanie, jakim profesor 
Adamowicz cieszy się w środowisku naukowym Kolegium Analiz 
Ekonomicznych i całej SGH, co jest wynikiem nie tylko jej wiedzy 
i osiągnięć, szczególnej aktywności i rzetelności, lecz również kultury 
osobistej oraz umiejętności budowania przyjacielskich relacji ze wszystkimi 
współpracownikami.
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