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1. Wstęp 
 
Niniejszy autoreferat jest związany z moim wnioskiem o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 
 Jeszcze do niedawna nie przypuszczałem, że kiedykolwiek wystąpię z takim wnioskiem. 
Jestem bowiem emerytem, mam 77 lat, nie pracuję już w żadnej uczelni. Pracę zawodową 
zakończyłem w 2010 r. i chociaż nadal utrzymuję pewną aktywność naukową (w ograni-
czonym wymiarze i w formach bardziej stosownych do wieku), nie mam właściwie żadnych 
realnych powodów, aby wszczynać tę trudną i złożoną procedurę i podejmować związany z 
tym wysiłek i ryzyko (nie mówiąc już o absorbowaniu uwagi i czasu wielu innych osób). 
Stopień naukowy doktora uzyskałem bardzo dawno (w 1971 r.), ale w okresie pracy zawodo-
wej nie podejmowałem prób ubiegania się o wyższy stopień naukowy – głównie za sprawą 
wielości zajęć i obowiązków, lecz także z powodu dość ambiwalentnego stosunku do formal-
nych procedur związanych z awansem naukowym. Jeżeli teraz, z pobudek wyłącznie we-
wnętrznych, zdecydowałem się ostatecznie podjąć to wyzwanie, to tylko dlatego, że sprawa ta 
ma dla mnie również istotny wymiar etyczny. 
 Mój dorobek naukowy układa się w trzy cykle tematyczne, reprezentujące zarazem trzy 
główne etapy mojej pracy naukowo-badawczej: 

1) Ekonomiczne aspekty zbrojeń i rozbrojenia (1965-1985); 
2) Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej (1990-2005);  
3) Porównawcze analizy i prognozy ogólnej kondycji i dynamiki gospodarczej Polski oraz 

innych krajów posocjalistycznych z uwzględnieniem ich zbieżności z Europą Zachod-
nią: (2005-2016). 

Datowanie tych trzech etapów jest orientacyjne, gdyż wymienione ciągi badawcze zachodziły 
częściowo na siebie.  
 Występując obecnie z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na 
podstawie wykonanych dotąd prac badawczych, najchętniej wskazałbym cykl (2) jako bar-
dziej zwarty tematycznie (właściwie jednotematyczny), a w moim mniemaniu nie mniej 
owocny pod względem liczby publikacji i ich wartości naukowej. Z uwagi jednak na znaczny 
upływ czasu od zakończenia prac nad tym tematem przedstawiam do oceny cykl (3), repre-
zentujący moje nowsze osiągnięcia naukowe, powstałe w okresie ostatnich 15 lat, z istniejącą 
nadal możliwością kontynuacji tych badań. W głównej części autoreferatu omawiam zatem 
powiązany tematycznie cykl wybranych publikacji dotyczących tematu trzeciego, a mój 
dorobek w zakresie dwóch wcześniejszych tematów referuję skrótowo w ramach opisu po-
zostałych osiągnięć badawczych. 
 Autoreferat składa się z 12 punktów. Punkt 2 zawiera podstawowe informacje osobowe i 
syntetyczny opis przebiegu pracy naukowej i zawodowej. Punkt 3 zawiera obszerne 
omówienie cyklu powiązanych tematycznie publikacji wskazanego we wniosku, a punkt 4 
krótkie omówienie pozostałych, wcześniejszych osiągnięć badawczych. W pozostałych punk-
tach opisuję inne elementy mego dorobku naukowego, takie jak: projekty badawcze, udział w 
konferencjach naukowych, członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w 
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komitetach redakcyjnych czasopism, prace edytorskie, redakcyjne i recenzyjne, działalność 
popularyzatorska i ekspercka (z uwzględnieniem tłumaczeń podręczników i innych książek), 
staże zagraniczne, otrzymane nagrody i wyróżnienia. Autoreferat zamyka zagregowana staty-
styka dorobku naukowego. Mój dorobek dydaktyczny i organizacyjny przedstawiam odrębnie 
w załączniku 3, gdzie również omawiam szerzej osiągnięcia w działalności popularyzacyjnej i 
eksperckiej oraz współpracę naukową i dydaktyczną z zagranicą. 
 Ze względu na bardzo długi okres objęty tym sprawozdaniem oraz znaczne rozmiary i 
rozległość tematyczną mego dorobku naukowego objętość tego autoreferatu jest z koniecz-
ności trochę większa w porównaniu z autoreferatami przedstawianymi przez znacznie młod-
sze osoby. Starałem się zmniejszyć objętość autoreferatu m. in. poprzez syntetyczny zapis 
wielu elementów informacyjnych oraz skróty redakcyjne w częściach opisowych, ale dalsze 
skracanie tego tekstu uznałem za niemożliwe bez szkody dla jego kompletności. 

 
2. Informacje osobowe 
 

2.1. Dane osobowe 
 

Imię i nazwisko: Zbigniew Matkowski 
Data i miejsce urodzenia: 1. 10. 1941, Jacowce 
(Dane kontaktowe w zał. 7) 
 

2.2. Wykształcenie 
 

1955-59 Liceum Ekonomiczne im. Stanisława Staszica w Trzciance (woj. Wielkopolskie) 
  Matura w 1959 r. z wynikiem celującym i 1. lokatą. 

 

1959-64  Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie  
 (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) 
 Wydział Handlu Zagranicznego; kierunek: ekonomika handlu zagranicznego 
 Studia dzienne ukończone w 1964 r. z tytułem magistra ekonomii  
 z wynikiem bardzo dobrym (1. lokata) i I nagrodą Ministra Handlu Zagranicznego. 
 

2.3. Stopień naukowy 
 

1971  Doktor nauk ekonomicznych 
 Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie 
 (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) 
 Rozprawa doktorska pt. „Niektóre ekonomiczne problemy rozbrojenia 
 w gospodarce kapitalistycznej (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)” 
 Promotor: prof. dr hab. Dymitr Sokołow. 
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2.4. Praca zawodowa 
 

Zatrudnienie 
 

1964-06   Szkoła Główna Handlowa (d. Szkoła Główna Planowania i Statystyki) 
                 Pracownik naukowo-dydaktyczny  
                 (do 1966 r. asystent, od 1966 r. st. asystent, od 1971 r. adiunkt) 
                 1964-91   Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS 
                 1964-68   Katedra Ekonomii Politycznej 
                 1968-72   Katedra Analizy Rynków Zagranicznych  
                 1972-91   Katedra Ekonomii Politycznej 
                 1991-06   Kolegium Gospodarki Światowej SGH 
                 1991-06   Katedra Ekonomii II 
                 Funkcje organizacyjne: 
                 1964-68   Sekr. nauk. w Katedrze Ekonomii Politycznej 
                 1977-81   Sekr. nauk. w Instytucie Ekonomii Politycznej 
                                (od 1980 r. p.o. wicedyrektora) 

1991-92   P.o. kierownika Katedry Ekonomii II 
 

1974-75   Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego 
  Konsultant 

 

1988-92   PHZ Universal SA 
                Doradca 
 

1993-08   Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie 
                 (d. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości) 
                 Wydział Zarządzania 
                 Wykładowca; od 1997 r. profesor kontraktowy, kierownik Katedry Ekonomii 
 

2008-10   Akademia Finansów w Warszawie 
                 Wydział Finansów i Rachunkowości 
                 Prof. nadzw., kierownik Katedry Ekonomii 
 

Inne zajęcia 
 

1971-72   Harvard University, Department of Economics 
                 Honorary Research Fellow 
 

1992-96   Uniwersytet Polski w Wilnie 
                 Wykładowca i kierownik Katedry Ekonomii 
                 (w programie SGH „Inicjatywa Akademicka Wschód”) 
 

1997-98   Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
                Wykładowca i koordynator zajęć z ekonomii 
 

1995-02   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
                Wykładowca 
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2001-08   Ministerstwo Ochrony Środowiska 
                Wykładowca 
 

1996-98   Polsko-Amerykański Program MBA w SGH (WEMBA) 
                Wykładowca 
 

1996-02   Polsko-Kanadyjski Program MBA w SGH (CEMBA) 
                Wykładowca 
 

2001-02   Helsinki School of Economics and Business Administration 
                Visiting Professor (dwa cykle wykładów na studiach MBA) 
 

1974-91   „Oeconomica Polona” – czasopismo KNE PAN i PTE 
                Członek zespołu redakcyjnego, potem sekretarz redakcji 
 

1975-       „Ekonomista” – czasopismo KNE PAN i PTE 
                Członek zespołu redakcyjnego i Komitetu Redakcyjnego (od 1988 r.) 
                 Sekretarz redakcji (od 2010 r.) 

 
3. Omówienie osiągnięcia naukowego wskazanego we wniosku 
 

3.1. Powiązany tematycznie cykl publikacji 
 

Jako osiągnięcie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora przedstawiane do oceny wskazuję 
powiązany tematycznie cykl publikacji pod tytułem: 
 

Porównawcze analizy i prognozy ogólnej kondycji i dynamiki gospodarczej 
Polski oraz innych krajów posocjalistycznych 

z uwzględnieniem ich zbieżności z Europą Zachodnią  
 

Na ten cykl składają się następujące publikacje zapisane w porządku chronologicznym: 
 

[1] Z. Matkowski (2004), Growth Cycles in Poland, w: Composite Indicators of Business 
Activity for Macroeconomic Analysis, red. Z. Matkowski, “Prace i Materiały 
IRG”, t. 74, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
2004, s. 187-207. 

 

[2] Z. Matkowski (2004), Postsocialist Countries: Macroeconomic Performance, Growth 
Prospects, and Social Welfare, “Eastern European Economics”, 2004, nr 3, s. 44-
80. 

 

[3] Z. Matkowski (2004), Gospodarka Polski na tle Europy Środkowo-Wschodniej, 
„Bank i Kredyt”, 2004, nr 11-12 (dodatek), 31 ss. 

 

[4] Z. Matkowski, M. Próchniak (2005), Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej, „Ekonomista”, 
2005, nr 3, s. 293-320. 

 

[5] Z. Matkowski, M. Próchniak (2006), Zbieżność rozwoju gospodarczego krajów 
Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, w: Integracja a 
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konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Stawicka, Szkoła Wyższa im. B. 
Jańskiego, Warszawa 2006, s. 73-88. 

 

[6] Z. Matkowski, M. Próchniak (2007), Economic Convergence Between the CEE-8 and 
the European Union, “Eastern European Economics”, 2007, nr 1, s. 59-76. 

 

[7] Z. Matkowski, M. Próchniak, R. Rapacki (2007), The Economic Situation and the 
Progress of Market Reforms, w: New Europe. Report on Transformation, red. D. 
Rosati, XVII Economic Forum, Krynica-Zdrój, 5-8 Sept. 2007, Eastern Institute, 
Warsaw 2007, s. 67-82, 100-107 [tylko wybrane fragmenty opracowania]. 

 

[8] Z. Matkowski (2009), Cyclical Fluctuations in Central and Eastern Europe and Their 
Conformity with the Euro Area, “Zarządzanie Ryzykiem”, 2009, nr 29, s. 17-36. 

 

[9] Z. Matkowski, M. Próchniak (2009), Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i 
innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, 
„Zarządzanie Ryzykiem”, 2009, nr 30, s. 53-97. 

 

[10] Z. Matkowski, M. Próchniak (2009), Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach 
transformacji – analiza ekonometryczna, w: Wzrost gospodarczy w krajach trans-
formacji: konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009, 
s. 108-136. 

 

[11] Z. Matkowski (2010), Perspektywy wzrostu gospodarczego Polski w latach 2010-
2020 i docelowy poziom PKB per capita, w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. 
Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010, s. 62-
120. 

 

[12] Z. Matkowski (2010), Perspektywy zmniejszania luki dochodowej między Polską i 
innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą Zachodnią, „Zarządzanie 
Ryzykiem”, 2010, nr 35/36, s. 31-57. 

 

[13] Z. Matkowski (2010), Wpływ kryzysu globalnego na ogólną kondycję polskiej 
gospodarki, „Biuletyn Analityczny”, nr 4, Akademia Finansów, Warszawa 2010, s. 
7-37. 

 

[14] Z. Matkowski, M. Próchniak, R. Rapacki (2013), Nowe i stare kraje Unii Euro-
pejskiej: konwergencja czy dywergencja? w: Badania koniunktury – zwierciadło 
gospodarki, cz. II, red. K. Walczyk, „Prace i Materiały IRG”, tom 91, Instytut 
Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013. s. 63-98. 

 

[15] Z. Matkowski, M. Próchniak, R. Rapacki (2014), Scenariusze realnej konwergencji w 
Unii Europejskiej – kraje Europy Środkowo-Wschodniej a UE-15, w: Polska w Unii 
Europejskiej i globalnej gospodarce, red. M. Gorynia, S. Rudolf, IX Kongres 
Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2014, s. 201-222. 

 

[16] Z. Matkowski, M. Próchniak, R. Rapacki (2015), Transition Countries: Economic 
Situation and the Progress of Market Reforms, Working Papers, no. 324, World 
Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015, s. 1-77, 
104-109 [tylko wybrane fragmenty opracowania]. 

 

[17] Z. Matkowski, M. Próchniak, R. Rapacki (2016), Porównanie wyników gospodar-
czych: Polska na tle Unii Europejskiej, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2016. 
Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, red. M.A. Weresa, 
Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 11-37. 
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[Ta praca jest także dostępna w angielskiej wersji tego raportu, opisanej w pozycji 
B83 wykazu publikacji – zał. 4]. 

 

[18] Z. Matkowski, M. Próchniak, R. Rapacki (2016), Procesy konwergencji dochodów w 
Polsce na tle Unii Europejskiej – najważniejsze tendencje i perspektywy, w: Polska. 
Raport o konkurencyjności 2016. Znaczenie polityki gospodarczej i czynników 
instytucjonalnych, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 39-59. [Ta praca jest także dostępna w angiel-
skiej wersji tego raportu, opisanej w pozycji B84 wykazu publikacji – zał. 4]. 

 

[19] Z. Matkowski, M. Próchniak, R. Rapacki (2016), Real Income Convergence between 
Central Eastern and Western Europe, “Ekonomista”, 2016, nr 6, s. 853-892. 

 

 W ramach wskazanego wyżej ogólnego tematu wiążącego ten cykl publikacji można wy-
różnić cztery wzajemnie powiązane podtematy (obszary badawcze): 
 

1)  porównawcze analizy bieżącej kondycji gospodarek –  [2], [3], [7], [16], [17]; 
2)  analizy wahań koniunkturalnych i ich synchronizacji – [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9], 

[13], [16]; 
3)  analizy i prognozy wzrostu gospodarczego – [2], [7], [10], [11]; 
4)  analizy i prognozy konwergencji dochodowej – [4], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [14], 

[15], [18], [19]. 
 

 Większość publikacji ujętych w przedstawionym cyklu obejmuje wątki dotyczące różnych 
aspektów tego dość szerokiego tematu. Dlatego mój dorobek badawczy zawarty w tych publi-
kacjach przedstawię w sposób uporządkowany tematycznie, w podziale na cztery wymienione 
obszary problemowe (podtematy). W każdym z tych obszarów mój dorobek naukowy jest 
znacznie szerszy, a wybrane prace zawarte w przedstawionym zestawie publikacji traktuję 
jako przykłady ilustrujące i potwierdzające ten dorobek.  
 Bieżącą kondycję badanych gospodarek analizowałem przeważnie przez pryzmat głów-
nych wskaźników makroekonomicznych oraz czułych wskaźników koniunktury pozwala-
jących ocenić aktualny stan gospodarki i jej widoki na najbliższą przyszłość. Moje badania 
uwzględniały obydwa wzajemnie powiązane elementy dynamiki gospodarczej: wzrostowy i 
cykliczny, jednak dla większej przejrzystości te dwa aspekty dynamiki będą tutaj omówione 
odrębnie. Prace z zakresu konwergencji dochodowej, będące zwieńczeniem analiz wzrostu 
gospodarczego, omawiam osobno, natomiast analizy zbieżności wahań cyklicznych łączę z 
porównawczymi analizami przebiegu wahań koniunkturalnych. 
 Większość prac ujętych w przedstawionym cyklu publikacji zawiera porównawcze analizy 
i prognozy dotyczące bezpośrednio gospodarki Polski i innych krajów Europy Środkowo- 
Wschodniej. Kilka prac dotyczy szerszej zbiorowości krajów posocjalistycznych dokonują-
cych transformacji systemowej, która to grupa obejmuje również kraje EŚW wraz z Polską. 
 Określenie „kraje posocjalistyczne”1 jest umowną nazwą stosowaną tutaj do oznaczenia 
badanej grupy krajów, dokonującej transformacji systemu gospodarczego od gospodarki 

                                                           
1 Wolę używać przymiotnika „posocjalistyczne” zamiast rozpowszechnionego w naszym piśmiennictwie określe-
nia „postsocjalistyczne”.  
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centralnie kierowanej, opartej głównie na własności państwowej i spółdzielczej, w kierunku 
otwartej gospodarki rynkowej, opartej głównie na własności prywatnej. Grupa ta obejmuje 
państwa położone w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz na 
obszarze b. ZSRR, które uzyskały niepodległość po rozpadzie ZSRR i rozwiązaniu Układu 
Warszawskiego oraz w wyniku podziału Jugosławii. Określenie to nie ma tutaj znaczenia 
wartościującego. Nie oznacza ono bynajmniej, iż uważam, że ustrój społeczno-polityczny i 
system gospodarczy istniejący w tych krajach do czasu uzyskania suwerenności rzeczywiście 
odpowiadał ideałom socjalizmu oraz jakiejś definicji socjalizmu jako ustroju. Podobnie alter-
natywne określenie „kraje transformacji” nie oznacza, że wszystkie te kraje zmieniają swój 
system gospodarczy w tym samym kierunku i że w procesie przebudowy tego systemu są 
jednakowo zaawansowane. W moich pracach nie zajmowałem się charakterystyką systemów 
gospodarczych, lecz porównawczą analizą aktualnego stanu gospodarek i ich tendencji roz-
wojowych w kategoriach obiektywnych, mierzalnych kryteriów sprawności makroekono-
micznej. Postęp reform systemowych – tam gdzie to było potrzebne – był oceniany odrębnie 
przez współpracujących ze mną autorów.  
 Pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) jako obszaru geopolitycznego nie ma jedno-
litej definicji przyjętej w piśmiennictwie i w bazach danych. Nazwą tą określa się zwykle 
grupę państw posocjalistycznych położonych w Europie, z wyłączeniem krajów należących 
do tzw. Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). W moich pracach używałem tego pojęcia 
w węższym lub szerszym znaczeniu, zależnie od potrzeb konkretnej analizy oraz od definicji 
przyjętej w zbiorowym opracowaniu, którego fragmentem była moja praca. 
 Wszystkie prace objęte wybranym cyklem publikacji zawierają mniej lub bardziej wydatny 
ładunek analizy porównawczej. Porównawczy charakter miały wszystkie moje analizy doty-
czące bieżącej kondycji i dynamiki gospodarczej krajów EŚW oraz całej zbiorowości państw 
posocjalistycznych, analizy synchronizacji wahań koniunkturalnych oraz analizy i prognozy 
konwergencji dochodowej między krajami EŚW i Europą Zachodnią. Ale również sytuacja 
gospodarcza Polski rozważana była zazwyczaj w szerszym kontekście międzynarodowym – 
na tle Unii Europejskiej, innych krajów EŚW, albo całej grupy państw posocjalistycznych. 
Większość tych badań miała zatem charakter porównawczy, a zaproponowany schemat i 
niektóre metody badawcze stanowią mój wkład do metodologii międzynarodowych porównań 
gospodarczych, niezależnie od wartości poznawczej tych badań. 
 Przedłożony do oceny cykl publikacji obejmuje łącznie 19 prac, w tym 7 moich własnych 
oraz 12 napisanych razem z M. Próchniakiem i R. Rapackim, z którymi współpracowałem 
przez wiele lat w trakcie naszych wspólnych badań nad tą problematyką. W przypadku prac 
napisanych wspólnie z jednym lub dwoma współautorami mój udział procentowy i podział 
zadań badawczych określa załączone oświadczenie (zał. 6), podpisane przez wszystkich 
współautorów. W dwóch przypadkach ([7] i [16]) z dość obszernych publikacji napisanych 
wspólnie do oceny przedstawione zostały jedynie fragmenty opracowania napisane przeze 
mnie samodzielnie (wraz ze stroną tytułową oraz krótkim wstępem i zakończeniem), co 
również jest potwierdzone w załączonym oświadczeniu współautorów. 
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3.2. Porównawcze analizy bieżącej kondycji gospodarek 
 

Uwagi wstępne 
 

Moje prace z tego zakresu, powstałe w latach 2003-2016, łącznie 24 pozycji, obejmują2: 
 

a) ciąg prac zawierających analizy bieżącej sytuacji gospodarczej Polski (wraz z oceną 
perspektyw rozwojowych) na tle innych państw Unii Europejskiej, zamieszczonych w 
raportach pt. Polska – Raport o konkurencyjności, wydawanych przez Instytut Gospo-
darki Światowej SGH; 

b) ciąg prac zawierających porównawcze analizy gospodarek krajów posocjalistycznych 
(wraz z oceną ich perspektyw rozwojowych), zamieszczonych w raportach pt. Nowa 
Europa – Raport z transformacji, wydawanych w latach 2003-2007 przez Instytut 
Badań Wschodnich z przeznaczeniem na doroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy, 
oraz będące kontynuacją tych analiz odrębne opracowania pt. Transition Countries: 
Economic Situation and the Progress of Market Reforms, wydawane później w “Pra-
cach i Materiałach” Instytutu Gospodarki Światowej SGH; 

c) jednorazowe prace (artykuły, referaty, rozdziały monografii) zawierające dodatkowe 
analizy z tego zakresu. 

 

 W zestawie publikacji przedstawionym do oceny prace te są reprezentowane przez pozy-
cje: [2], [3], [7], [16], [17], traktowane jako przykłady ilustrujące dokonania badawcze 
zawarte w wymienionych wyżej ciągach opracowań. Prace te omówię poniżej w podziale na 
trzy części: 1) analizy bieżącej sytuacji gospodarczej Polski na tle Unii Europejskiej, 2) ana-
lizy porównawcze gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 3) analizy porównaw-
cze gospodarek krajów posocjalistycznych. 
 

Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej 
 

Analizy bieżącej sytuacji gospodarczej Polski na tle Unii Europejskiej (wraz z oceną wido-
ków na najbliższą i dalszą przyszłość) sporządzałem corocznie w latach 2006-2016 (z przer-
wą zaistniałą w roku 2008 i 2009) w rozdziale pierwszym raportu o konkurencyjności gospo-
darki polskiej (pisanym wspólnie z R. Rapackim i M. Próchniakiem). Wybranym przykła-
dem [17] jest odnośny rozdział z raportu opublikowanego w 2016 r. (ostatniego, w którym 
uczestniczyłem jako współautor). Wspomniane raporty, wydawane corocznie przez Instytut 
Gospodarki Światowej SGH, stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji o aktualnym 
stanie polskiej gospodarki i jej pozycji konkurencyjnej w UE. 
 Moje analizy zawarte w tych raportach obejmowały każdorazowo następujące punkty: 1) 
rozmiary gospodarki, 2) poziom dochodów i poziom życia, 3) ogólna kondycja gospodarki, 4) 
sytuacja gospodarcza w minionym roku, 5) widoki na bliższą i dalszą przyszłość. Wszystkie 
elementy analizy były ujęte w sposób porównawczy – na tle sytuacji w całej Unii Euro-

                                                           
2 W moim wykazie publikacji (zał. 4) są to pozycje: B52, B53, B61, B62, B64, B66, B67 [7], B68, B69, B71, 
B73, B75, B77, B79, B81, B83 [17], C25, C27 [2], C28 [3], D6, D7, D8, D9, D10 [16]; w nawiasach kwadra-
towych podana jest numeracja wybranych prac w cyklu publikacji przedstawionym do oceny. 
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pejskiej lub w wybranych krajach członkowskich. Jednakowy układ zawartości tego rozdziału 
w kolejnych edycjach raportu ułatwiał porównywanie informacji i ocen podawanych w kolej-
nych wydaniach, dotyczących ewolucji sytuacji gospodarczej Polski i jej pozycji w UE. 
 Ze względu na informacyjną funkcję tego raportu i ograniczoną objętość rozdziału prze-
znaczonego na tę analizę, koncentrowałem się tutaj przede wszystkim na przedstawieniu 
rzetelnej oceny aktualnego stanu gospodarki i jej widoków na przyszłość, unikając rozważań 
teoretycznych. Niemniej jednak uważam, że sama koncepcja struktury i zawartości tego roz-
działu może być dobrym wzorem dla podobnych analiz sporządzanych przez innych autorów 
w dalszych edycjach tego raportu lub w innych podobnych wydawnictwach. Niezależnie od 
wartości informacyjnej i poznawczej, sporządzane przeze mnie oceny stanu i perspektyw 
polskiej gospodarki oraz jej pozycji w UE stworzyły pewne ramy metodologiczne do tego 
typu analiz i pokazały właściwy sposób wykorzystania różnych narzędzi analitycznych 
pomocnych w takich badaniach. Poniżej wskazuję kilka istotnych innowacji metodologicz-
nych wprowadzonych przeze mnie w tych badaniach. 
 W porównawczych analizach wielkości gospodarek oraz w rankingach dotyczących do-
chodu przypadającego na 1 mieszkańca podawałem zazwyczaj dwa szacunki wartości PKB 
ogółem i PKB per capita danego kraju: a) według parytetu siły nabywczej (PSN), b) według 
bieżących kursów walutowych (BKW). Oczywiście, zgadzam się co do tego, że wycena pro-
duktu krajowego czy dochodu narodowego według PSN stanowi na ogół lepszą podstawę do 
szerokich porównań międzynarodowych obejmujących kraje o różnym poziomie rozwoju, 
ponieważ z założenia uwzględnia różnice kosztów i cen, a poza tym jest mniej podatna na 
wpływ wahań kursów walutowych. Jednak z uwagi na ograniczoną dokładność przeliczników 
PSN, znaczne rozbieżności w szacunkach podawanych przez różne źródła oraz stwierdzoną 
kilkakrotnie ewidentną nieadekwatność tych danych w odniesieniu do niektórych krajów 
EŚW i innych państw posocjalistycznych (np. Litwy, Bułgarii i Rosji), w badaniach dotyczą-
cych krajów tego regionu podawałem z reguły dwa alternatywne szacunki PKB. Pierwszy 
szacunek (według PSN) był traktowany jako wskaźnik podstawowy, a drugi (według BKW) 
jako wielkość kontrolna. (Uwaga ta odnosi się do wszystkich moich badań porównawczych 
dotyczących tej grupy krajów, a nie tylko do analiz omawianych w tym miejscu). 
 W porównawczych analizach aktualnej kondycji gospodarczej Polski i innych krajów Unii 
Europejskiej, sporządzanych w raportach o konkurencyjności gospodarki polskiej, jak rów-
nież w omawianych dalej analizach gospodarek krajów EŚW i ogółu krajów posocjalistycz-
nych, skupiałem uwagę na pięciu głównych wskaźnikach makroekonomicznych: 1) tempo 
wzrostu gospodarczego (stopa wzrostu realnego PKB), 2) stopa inflacji (w odwróconej skali), 
3) stopa bezrobocia (w odwróconej skali), 4) saldo budżetu państwa3 (w % PKB), 5) saldo 
obrotów bieżących z zagranicą (w % PKB). Narzędziem ułatwiającym porównywanie wyni-
ków makroekonomicznych poszczególnych gospodarek (oraz ich ewolucji w czasie), były 
pięciokąty przedstawiające wartości liczbowe tych wskaźników na odpowiednio dobranej 
skali. Analiza powierzchni i kształtu tych pięciokątów pozwala szybko ocenić ogólną kondy-

                                                           
3 Dokładniej: saldo finansów publicznych, z uwzględnieniem całego sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych (general government balance – GGB). 
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cję danej gospodarki i porównać ją z wynikami osiąganymi przez inne gospodarki, a po-
równanie takich figur odzwierciedlających sytuację gospodarczą określonego kraju w kolej-
nych latach ułatwia orientację co do kierunku zachodzących zmian. Narzędzie to nazwałem 
„pięciokątem sprawności makroekonomicznej” (zamiast mylącej nazwy „pięciokąt stabilizacji 
gospodarczej” stosowanej przez innych autorów), modyfikując przy tym nieco jego układ. W 
odróżnieniu jednak od niektórych innych badaczy, przypisujących temu narzędziu samoistne 
właściwości eksploracyjne, traktowałem te wykresy jedynie jako użyteczny sposób graficznej 
prezentacji podstawowych wyników makroekonomicznych określonej gospodarki, ułatwia-
jący porównywanie wyników osiągniętych przez różne kraje w danym roku lub zmian 
następujących w danej gospodarce w kolejnych latach. Podkreślałem, że w interpretacji tych 
wykresów należy wystrzegać się złudzenia, iż najlepszy rezultat polega na maksymalizacji 
wartości liczbowych wszystkich podstawowych wskaźników makroekonomicznych (co jest 
zresztą niemożliwe); chodzi raczej o znalezienie najlepszej, optymalnej w danych warunkach 
kombinacji tych wskaźników, zapewniającej stabilny i trwały rozwój. Wskazywałem też, że 
trzeba brać pod uwagę określone współzależności (dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne) 
istniejące pomiędzy tymi wskaźnikami – np. częstą wymienność zachodzącą między bez-
robociem i inflacją, wpływ deficytów budżetowych na inflację, wpływ inflacji na saldo finan-
sów publicznych i saldo obrotów z zagranicą, czy wpływ inflacji na dynamikę popytu i pro-
dukcji. Przestrzegałem również przed wyciąganiem pochopnych wniosków prognostycznych 
z analizy takich wykresów, które opisują jedynie sytuację istniejącą w danym okresie i nie 
dają wystarczających podstaw do rokowań dotyczących przyszłości (choć oczywiście sytuacja 
obecna rzutuje na wyniki osiągalne w następnym roku). 
 Pomimo ograniczeń narzucanych przez objętość odnośnego rozdziału, moje analizy bieżą-
cej sytuacji gospodarczej Polski na tle innych krajów UE, zawarte we wspomnianych rapor-
tach, były dość wszechstronne i wnikliwe. Starałem się zawrzeć w nich nie tylko klarowny i 
rzetelny opis sytuacji istniejącej w poszczególnych sektorach i działach gospodarki, lecz także 
określić fazę cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się gospodarka, oraz ocenić jej trwa-
łość lub prawdopodobny kierunek zmian. Temu celowi służyła analiza czułych wskaźników 
koniunktury po stronie popytu i podaży, dostępnych w statystyce gospodarczej oraz po-
chodzących z ankietowych badań koniunktury. W ocenie stabilności wzrostu gospodarczego i 
jego trwałości bardzo pomocna była analiza zmian różnych składników popytu finalnego oraz 
ich wkładu w obserwowane zmiany wolumenu PKB w przedziałach kwartalnych. Ponieważ 
gotowe dane na ten temat podawane przez GUS zawierają pewne istotne luki utrudniające ich 
wykorzystanie w ocenie zmian popytu i produkcji (brak wyodrębnienia niektórych auto-
nomicznych składników popytu oraz zmian zapasów), pokazałem również sposób doszaco-
wania brakujących danych i prawidłowej ich interpretacji4.  
 Dokładna analiza aktywności gospodarczej w minionym roku i w pierwszych miesiącach 
bieżącego roku, prowadzona od strony popytu i podaży, stwarzała podstawę do prognoz 

                                                           
4 W edycji z 2016 r. raportu o konkurencyjności polskiej gospodarki, z której pochodzi przykład mojej analizy 
podany w wybranym zestawie publikacji (pozycja [17]), w związku ze zmniejszeniem objętości całego raportu ta 
część analizy została wydatnie skrócona i wypadła z niej m.in. tabela pokazująca wpływ różnych składników 
popytu na wzrost PKB, podawana w poprzednich wydaniach raportu. 
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koniunktury na rok bieżący i lata następne, omawianych w końcowej części rozdziału. Ostatni 
punkt tego rozdziału zawierał każdorazowo ocenę perspektyw rozwojowych polskiej gospo-
darki w krótkim, średnim i długim okresie w świetle dostępnych prognoz. Ze źródeł zagra-
nicznych przytaczane były najnowsze prognozy Banku Światowego, Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, OECD i Komisji Europejskiej. Ze źródeł krajowych komentowane 
były założenia dotyczące wzrostu PKB przyjęte w planie budżetowym  oraz prognozy NBP i 
IBGR (Instytut Badań Gospodarki Rynkowej). Wszystkie te prognozy były omawiane w 
kontekście przewidywań dotyczących rozwoju gospodarki światowej oraz oczekiwanego 
kształtowania się koniunktury w strefie euro i w całej Unii Europejskiej. 
 Po mojej rezygnacji z dalszego udziału autorskiego w raportach o konkurencyjności  
gospodarki polskiej analizy bieżącej sytuacji gospodarczej Polski zawarte w kolejnych wyda-
niach tego raportu (poczynając od 2017 r.) zostały mocno skomprymowane i ograniczone 
głównie do analizy pięciu głównych wskaźników makroekonomicznych w konwencji zbliżo-
nej do dotychczasowej. Zrezygnowano również z prezentacji prognoz dotyczących dalszego 
rozwoju gospodarki. Miejmy nadzieję, że to zwężenie zakresu przedmiotowego tych analiz 
jest przejściowe. 
 

Porównawcze analizy gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
 

Wybrane kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) należące do Unii Europejskiej były 
uwzględniane w moich analizach dotyczących sytuacji gospodarczej Polski na tle UE za-
mieszczonych w raportach o konkurencyjności gospodarki polskiej (omówionych wyżej), w 
analizach i prognozach konwergencji dochodowej oraz w analizach zbieżności wahań cyk-
licznych (omawianych w dalszych częściach autoreferatu). Wszystkie kraje EŚW były ponad-
to uwzględniane w analizach porównawczych dotyczących całej zbiorowości państw posocja-
listycznych (omawianych niżej). 
 Przykładem odrębnej analizy porównawczej gospodarek krajów tego regionu w wybranym 
cyklu publikacji jest praca [3] – artykuł opublikowany w 2004 r. w czasopiśmie „Bank i 
Kredyt”, przedrukowany potem jako rozdział monografii wydanej przez NBP (B52). Roz-
patrywana grupa obejmowała 15 państw szeroko rozumianej EŚW, podzielonych na trzy 
podgrupy: a) kraje Grupy Wyszehradzkiej, b) republiki nadbałtyckie, c) kraje Europy Połud-
niowo-Wschodniej (EPW). Analiza prowadzona była według schematu przyjętego w bada-
niach porównawczych dotyczących całej zbiorowości państw posocjalistycznych, przed-
stawionego w następnym podpunkcie. 
 Porównawcza ocena ogólnej kondycji gospodarek była prowadzona z użyciem omówio-
nych już pięciokątów sprawności makroekonomicznej. Z uwagi na dość odległy okres, które-
go dotyczyła ta analiza, pomijam poczynione tam ustalenia dotyczące ówczesnego stanu 
poszczególnych gospodarek. Warto jednak przypomnieć, że lata 2002-2003 były okresem 
stagnacji gospodarczej w Europie Zachodniej, co miało negatywny wpływ również na sytu-
ację gospodarczą w rozpatrywanej grupie krajów. 
 W analizie wskaźników poziomu życia wskazywałem, że dotychczasowy bilans efektów 
transformacji systemu politycznego i ekonomicznego w tej grupie krajów nie jest jedno-
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znaczny. W czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz w trzech republikach nadbałtyckich 
nastąpił znaczny wzrost realnych dochodów, pomimo ich spadku w początkowej fazie trans-
formacji, ale wzrost dochodów rozłożył się bardzo nierównomiernie pomiędzy obszary 
wielkomiejskie i wiejskie oraz między różne grupy społeczne. Natomiast kraje EPW (z 
wyjątkiem Słowenii i Chorwacji) nie wykazały jeszcze pod tym względem istotnej poprawy; 
przeciętny poziom życia w najmniej rozwiniętych krajach tego obszaru raczej obniżył się w 
porównaniu z okresem przed uzyskaniem niepodległości i rozpoczęciem procesu trans-
formacji. Pomimo dużego postępu w wielu dziedzinach życia, zwłaszcza w zakresie demo-
kratyzacji, poszanowania własności prywatnej i zaopatrzenia rynku, wiele rodzin wciąż cierpi 
niedostatek, a młodzi i wykształceni ludzie masowo wyjeżdżają do Europy Zachodniej w 
poszukiwaniu lepszej pracy i godziwych warunków życia. 
 Omawiając widoki na najbliższą przyszłość wskazywałem, że stosunkowo dobre perspek-
tywy rozwoju – od strony warunków wewnętrznych i zewnętrznych – mają te kraje EŚW, 
które przystąpiły już do Unii Europejskiej lub oczekują na rychłe przyjęcie do tej Wspólnoty. 
Pozostałe kraje, głównie z obszaru b. Jugosławii, muszą zaleczyć rany powstałe w wyniku 
konfliktów zbrojnych oraz uporać się z pozostałymi do wykonania trudnymi zadaniami w 
zakresie prywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw i budowy instytucji rynkowych. 
Jednak i one mogą osiągnąć wkrótce zadowalające tempo wzrostu gospodarczego pod warun-
kiem przyspieszenia procesu reform. 
 

Porównawcze analizy gospodarek krajów posocjalistycznych 
 

W wybranym cyklu publikacji moje analizy z tego zakresu, wykonywane w latach 2003-
2015, są reprezentowane przez prace [2], [7] i [16]. Praca [2] to mój artykuł opublikowany w 
2004 r. w „Eastern European Economics”, będący anglojęzyczną wersją artykułu C25 opubli-
kowanego nieco wcześniej w „Ekonomiście”. Artykuł ten powstał na kanwie mego wkładu 
autorskiego do rozdziału o gospodarce krajów posocjalistycznych, przygotowanego do pierw-
szej edycji raportu Nowa Europa…, przeznaczonego na Forum Ekonomiczne w Krynicy. W 
raporcie tym i w następnych jego edycjach, a w szczególności w ostatnim wydaniu z 2007 r., 
z którego pochodzi napisany przeze mnie fragment odnośnego rozdziału, przedstawiony tutaj 
jako praca [7], do mnie należało przeprowadzenie porównawczej analizy sytuacji gospo-
darczej tej szerokiej grupy krajów wraz z oceną ich perspektyw rozwojowych, natomiast dwaj 
współautorzy (R. Rapacki i M. Próchniak) opisywali i oceniali przebieg reform systemowych. 
Podobny podział zadań został utrzymany w naszych dalszych publikacjach na ten temat, 
wydawanych później w ramach „Prac i Materiałów” Instytutu Gospodarki Światowej SGH, 
których przykładem jest napisany przeze mnie fragment opracowania powstałego w 2015 r. 
pt. Transition Countries…, przytoczony tutaj jako praca [16]. 
 Podczas gdy w raportach o konkurencyjności gospodarki polskiej głównym punktem 
odniesienia w analizie sytuacji gospodarczej Polski i jej pozycji międzynarodowej były inne 
kraje Unii Europejskiej, tutaj pozycję i kondycję polskiej gospodarki oraz jej perspektywy 
rozwojowe oceniałem na tle szerokiej grupy państw posocjalistycznych, borykających się z 
podobnymi problemami związanymi z transformacją systemu politycznego i ekonomicznego. 
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Ale głównym celem tych opracowań w części pisanej przeze mnie była – obok porównawczej 
oceny stanu i perspektyw poszczególnych gospodarek – pogłębiona analiza wspólnych 
problemów rozwojowych tej grupy krajów oraz porównanie sposobów ich rozwiązywania w 
poszczególnych krajach i ich podgrupach.  
 Badana grupa obejmowała początkowo 27, a później 29 państw posocjalistycznych z 
obszaru Europy i Azji, dla których istniały porównywalne dane statystyczne. Ze względu na 
wielką różnorodność tej zbiorowości wprowadzony został jej podział na dwa regiony: a) 
Europę Środkowo-Wschodnią (EŚW) i Europę Południowo-Wschodnią (EPW), obejmujące 
łącznie 15 (a potem 17) państw, pod względem politycznym i gospodarczym ciążących raczej 
ku Europie Zachodniej, oraz b) 12 państw powstałych z rozpadu b. ZSRR, z Rosją na czele, 
tworzących tzw. Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP), obejmującą kraje formalnie 
suwerenne, lecz wciąż w dużym stopniu zależne pod względem politycznym i gospodarczym 
od Rosji5. Z kolei te dwa obszary zostały dalej podzielone na bardziej zwarte podgrupy, 
których dokładna specyfikacja podlegała pewnym zmianom w kolejnych analizach. 
 Moje analizy obejmowały każdorazowo następujące elementy: 1) wielkość gospodarki i 
poziom dochodu, 2) struktura gospodarki, 3) wzrost gospodarczy, 4) inflacja i bezrobocie, 5) 
deficyty i długi, 6) handel zagraniczny i napływ inwestycji zagranicznych, 7) ogólna kondycja 
gospodarki, 8) perspektywy dalszego rozwoju, 9) dobrobyt społeczny. W ostatnim opraco-
waniu z tego ciągu publikacji wprowadzony został dodatkowy punkt: 10) konkurencyjność i 
atrakcyjność gospodarki. Jednolity układ i zakres tych analiz ułatwiał porównywanie infor-
macji zawartych w kolejnych edycjach tych raportów z punktu widzenia ewolucji sytuacji 
gospodarczej i tendencji rozwojowych poszczególnych krajów i ich grup. 
 Omawiana grupa jest ogromnie zróżnicowana pod względem wielkości poszczególnych 
krajów, posiadanych zasobów, poziomu rozwoju, a także struktury gospodarki (struktura 
własności, struktura produkcji i popytu) oraz stopnia otwartości gospodarki. Różnice te 
utrudniają wyprowadzanie jednoznacznych wniosków z analiz porównawczych całej tej 
zbiorowości, ale wprowadzony podział grupy na dwa regiony i podgrupy ułatwiał wykrycie 
pewnych prawidłowości i wyprowadzenie określonych uogólnień. 
 Z analizy trendów wzrostu gospodarczego wynika, że skutki zapaści gospodarczej pod 
koniec okresu tzw. gospodarki planowej, i głębokiego kryzysu na początku okresu trans-
formacji bardzo długo pozostawały nieprzezwyciężone. W niektórych krajach nałożyły się na 
to zniszczenia i straty spowodowane przez wojny i konflikty zbrojne, towarzyszące formo-
waniu się nowych państw. Z moich obliczeń podanych w pracy [7] wynikało, że jeszcze w 
2006 r. 10 krajów omawianej grupy notowało niższy poziom produkcji niż w 1990 r. Podobne 
obliczenia ponowione w pracy [16] pokazały, że po głębokim załamaniu produkcji w okresie 
globalnego kryzysu realny PKB w 7 krajach tej grupy w 2013 r. był niższy w porównaniu z 
1990 r. Konsekwencje tego dla poziomu dochodów i poziomu życia mieszkańców tych 
krajów są fatalne. Jednak w większości krajów posocjalistycznych realny poziom produkcji i 
dochodów jest obecnie dużo wyższy niż za czasów poprzedniego systemu. Pod względem 

                                                           
5 Wyjście Gruzji ze WNP i nowa sytuacja Ukrainy nie zlikwidowały tej zależności. 
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przyrostu produkcji od początku okresu transformacji Polska osiągnęła bardzo dobry wynik, 
podwajając w tym czasie wyjściowy poziom realnego PKB. 
 Dużo miejsca w tych opracowaniach poświęcałem analizie inflacji i bezrobocia jako 
dwóch głównych, obok braku kapitału i słabego wzrostu gospodarczego, problemów trapią-
cych liczne kraje przechodzące proces transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. Silna 
inflacja, która wystąpiła w tych krajach po uwolnieniu cen i liberalizacji kursów walutowych, 
wynikała początkowo z nadwyżki popytu. Z czasem jednak ujawniła się również presja 
rosnących kosztów, do której dołączyły się impulsy inflacyjne generowane przez deficyty 
budżetowe, podwyżki cen urzędowych i podatków pośrednich oraz arbitralne podwyżki cen 
dokonywane przez producentów zajmujących monopolistyczną pozycję na rynku. Restryk-
cyjna polityka pieniężna – w miarę skuteczna w likwidowaniu nadwyżki popytu – utraciła 
swą moc w obliczu nowej konstelacji czynników inflacjogennych. Co więcej, w wielu krajach 
przyczyniła się do osłabienia wzrostu gospodarczego i zwiększenia bezrobocia. W dzisiej-
szych czasach inflacja nie jest już wielkim problemem w większości krajów EŚW i EPW, ale 
kilka krajów WNP notuje nadal wysoką inflację. 
 W analizach sytuacji na rynku pracy zwracałem uwagę na to, że bezrobocie w krajach 
transformacji ma w przeważającej mierze charakter strukturalny. Odzwierciedla ono roz-
bieżność istniejącą pomiędzy strukturą podaży pracy i popytu na pracę – różnice między 
między rozmieszczeniem i strukturą wolnych zasobów siły roboczej i dostępnych wolnych 
miejsc pracy. Teoretyczne koncepcje neoklasyczne, usiłujące objaśnić zjawisko bezrobocia 
zbyt wysokim poziomem płac, nie mają bezpośredniego odniesienia do sytuacji istniejącej w 
krajach posocjalistycznych, ponieważ pomijają właściwie strukturalne bezrobocie, opierając 
się na fikcyjnym założeniu o doskonałej mobilności pracy. Realne znaczenie ma natomiast 
zbyt duża różnica pomiędzy płacą netto otrzymywaną przez pracowników a płacą brutto 
płaconą przez pracodawców, łącznie z podatkiem od wynagrodzeń i częścią składki na obo-
wiązkowe ubezpieczenia społeczne. Zjawisko to (zwane „klinem podatkowym” – tax wedge), 
w połączeniu ze stosunkowo hojnym systemem zasiłków i świadczeń socjalnych, osłabia 
skłonność do podjęcia pracy zarobkowej, a jednocześnie ogranicza tworzenie nowych miejsc 
pracy. Rzeczywisty poziom bezrobocia w wielu krajach omawianej grupy (zwłaszcza w 
WNP) nie jest dokładnie znany, a oficjalne dane o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych są 
niekompletne i często zaniżone. Po zakończeniu globalnego kryzysu poziom bezrobocia w 
krajach EŚW i EPW obniżył się, ale nadal niektóre kraje tego regionu notują wysokie bez-
robocie, rzędu 10% lub więcej. W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce i innych krajach 
EŚW – na skutek niżu demograficznego połączonego z procesem starzenia się ludności oraz 
w wyniku masowej emigracji zarobkowej – pojawiło się nowe zjawisko niedoboru zasobów 
pracy: przede wszystkim w zakresie cięższych prac fizycznych, ale także w niektórych zawo-
dach wymagających wysokich kwalifikacji. Jak na razie, kraje te radzą sobie z tym proble-
mem dzięki napływowi pracowników z krajów uboższych, głównie z obszaru WNP. 
 Dużo uwagi w tych opracowaniach poświęciłem również analizie deficytów budżetu 
państwa i deficytów w obrotach bieżących z zagranicą. Większość krajów posocjalistycz-
nych ma notoryczne trudności z zapewnieniem równowagi budżetowej oraz równoważeniem 
handlu zagranicznego. Rezultatem są rosnące rozmiary długu publicznego i stosunkowo duże 
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długi zagraniczne. Obydwa te czynniki mają na długą metę negatywny wpływ na wzrost 
gospodarczy, nawet jeśli ich krótkookresowe efekty są niekiedy korzystne.  
 Omawiany zbiór krajów jest także bardzo zróżnicowany pod względem stopnia otwartości 
gospodarki, dynamiki eksportu i importu oraz struktury towarowej i kierunkowej handlu 
zagranicznego. Podczas gdy w krajach szeroko rozumianej EŚW, średnio biorąc, prawie 
połowę eksportu i importu stanowią obroty handlowe z Europą Zachodnią, a blisko jedną 
trzecią wymiana w obrębie tej grupy, w przypadku krajów WNP dominujące znaczenie ma 
wymiana wzajemna oraz handel z krajami spoza Europy, głównie z obszaru Azji. Wymiana 
handlowa pomiędzy krajami EŚW i krajami WNP – niegdyś bardzo intensywna – stanowi 
obecnie zaledwie około 10% całości obrotów zagranicznych obydwu tych grup.  
 Dużo miejsca poświęciłem także analizie dopływu bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych (BIZ) do krajów transformacji i ich wpływu rozwój gospodarczy tych krajów, zwłaszcza 
w trudnym okresie przebudowy systemu gospodarczego. Moje analizy czynników wzrostu 
(omawiane dalej w punkcie 3.4) pokazały, iż najważniejszym czynnikiem różnicującym 
tempo wzrostu gospodarczego w tej grupie krajów był, obok dynamiki eksportu, napływ 
inwestycji zagranicznych. Dopływ kapitałów zagranicznych pobudzał wzrost gospodarczy nie 
tylko poprzez zwiększenie stopy inwestycji, aktywizację i modernizację nieczynnych zakła-
dów produkcyjnych i tworzenie nowych, lecz także poprzez transfer nowoczesnej technologii, 
wdrażanie efektywnych systemów zarządzania, uruchamianie produkcji nowych i konkuren-
cyjnych wyrobów oraz dynamizację eksportu. Wprawdzie inwestycje zagraniczne mają rów-
nież wiele negatywnych aspektów i mogą być źródłem określonych zagrożeń dla gospodarki i 
społeczeństwa, jednak saldo tych przeciwstawnych efektów okazuje się najczęściej dodatnie. 
Dlatego niemal wszystkie kraje omawianej grupy usilnie zabiegają o pozyskanie dodatko-
wych inwestycji zagranicznych (zwłaszcza tych realizowanych od podstaw – tzw. greenfield 
investment), a niejednokrotnie ostro ze sobą rywalizują w staraniach o przyciągnięcie określo-
nych inwestorów. W pracy [16] pokazałem, że w okresie od 1990 r. do 2012 r. największa 
ilość kapitałów zagranicznych w tej grupie krajów trafiła do Polski, ale w przeliczeniu na 1 
mieszkańca i w relacji do PKB wyższe wskaźniki intensywności dopływu kapitałów zagra-
nicznych mają kraje mniejsze. 
 Porównawcza ocena bieżącej kondycji gospodarek krajów posocjalistycznych była do-
konywana w podobny sposób jak porównawcza ocena stanu gospodarki Polski i innych kra-
jów Unii Europejskiej, zawarta w omawianych wcześniej raportach o konkurencyjności pol-
skiej gospodarki. Przedmiotem analizy był ten sam zestaw pięciu głównych wskaźników 
makroekonomicznych, przedstawianych w postaci pięciokątów. Również tutaj ostrzegałem 
czytelników przed wyciąganiem pochopnych wniosków z powierzchownego oglądu tych 
wykresów i podkreślałem, że ich kształt nie jest bezpośrednio porównywalny między krajami 
reprezentującymi bardzo różne poziomy rozwoju i różne struktury gospodarki. 
 W ocenach perspektyw rozwojowych krajów posocjalistycznych zwracałem uwagę na to, 
że stopa akumulacji brutto wynikająca z rachunków dochodu narodowego jest słabą, a 
niekiedy wręcz mylącą wskazówką co do potencjału wzrostowego gospodarki (zwłaszcza w 
tak zróżnicowanej grupie krajów) i może dawać mylne sygnały co do dalszego tempa 
wzrostu. Lepszym wskaźnikiem mogłyby być szacunki skorygowanej („czystej”) akumulacji 
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netto, z potrąceniem zużycia kapitału rzeczowego (amortyzacji) i szacunkowej wartości 
zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych, a z dodaniem wydatków na edukację, które 
stanowią inwestycję w kapitał ludzki. Niestety, szacunki skorygowanej akumulacji netto (net 
adjusted savings – NAS), podawane przez Bank Światowy, są dla tej grupy krajów nie-
dokładne i mało wiarygodne.  
 Podobnie jak w omawianych poprzednio analizach porównawczych gospodarek Polski i 
innych krajów EŚW, tak i tutaj nieodłącznym elementem składowym moich analiz były oceny 
dotyczące dobrobytu społecznego i poziomu życia. Starałem się ustalić, jak obserwowane 
wyniki makroekonomiczne przekładają się na poziom życia i poczucie satysfakcji mieszkań-
ców danego kraju. W tym celu przytaczałem, porównywałem i oceniałem różne wskaźniki 
poziomu i jakości życia, takie jak: dochód per capita, różne miary dyspersji dochodów, 
wskaźniki ubóstwa, zdrowotności, oświaty i wykształcenia, warunków mieszkaniowych itp. 
Analizowane były również różne zbiorcze wskaźniki poziomu i jakości życia kompilowane 
przez organizacje międzynarodowe i instytuty badawcze oraz wyniki badań ankietowych 
dotyczących subiektywnych opinii mieszkańców kraju na temat poziomu życia i zadowolenia. 
Poprzez analizę tych wskaźników próbowałem ustalić, jakie jest saldo społecznych korzyści i 
kosztów związanych z przemianami ustrojowymi, co ma zasadnicze znaczenie dla zrozumie-
nia postaw ludzi wobec zachodzących przemian i całego procesu transformacji systemowej. 
 Nasze raporty o krajach posocjalistycznych, w opracowaniu których uczestniczyłem jako 
współautor, były jednym z nielicznych źródeł systematycznej, zwartej informacji na temat 
stanu gospodarek i przebiegu reform systemowych w krajach transformacji. W odróżnieniu 
od corocznych raportów wydawanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 
pt. Transition Report, zawierających jedynie zdawkowy opis bieżącej sytuacji gospodarczej w 
każdym kraju tej grupy traktowanym z osobna, nasze opracowania zawierały wszechstronną 
analizę porównawczą aktualnego stanu poszczególnych gospodarek i ich podgrup, ocenę 
przebiegu reform systemowych oraz ocenę perspektyw rozwojowych. Poszczególne elementy 
składowe tych analiz były ilustrowane obszernymi tabelami i przejrzystymi wykresami za-
wierającymi podstawowe dane statystyczne o gospodarce tych krajów, zaczerpnięte z wiary-
godnych źródeł międzynarodowych, dokładnie sprawdzone i w dużym stopniu przetworzone. 
Sporządzane przeze mnie porównawcze analizy stanu gospodarek krajów posocjalistycznych i 
ich perspektyw rozwojowych miały nie tylko znaczną wartość informacyjną, lecz służyły 
również zbadaniu i wyjaśnieniu prawidłowości rozwoju tej szerokiej grupy krajów, a także 
wskazywały właściwe narzędzia i metody, które można wykorzystać w podobnych badaniach. 
 

3.3. Analizy wahań koniunkturalnych i ich synchronizacji 
 

Uwagi wstępne 
 

Moje analizy w tym zakresie przedmiotowym, wykonane w latach 2003-2015, zawarte są w 9 
pracach przedstawionych w wybranym cyklu publikacji: [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [13] i 
[16]. Dotyczą one trzech powiązanych ze sobą zagadnień: 1) cykle koniunkturalne w Polsce, 
2) wpływ kryzysu globalnego na gospodarkę Polski i innych krajów posocjalistycznych, 3) 
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synchronizacja wahań koniunkturalnych. Pełny zestaw moich prac w tym obszarze badaw-
czym jest znacznie szerszy i obejmuje ponadto co najmniej 11 innych publikacji6, nie licząc 
wielu prac poświęconych metodologii badań i prognoz koniunktury oraz konstrukcji baro-
metrów i innych złożonych wskaźników koniunktury, reprezentujących inny obszar badań i 
omówionych w punkcie 4.2. 
 

Cykle koniunkturalne w Polsce 
 

Przykładem moich rozległych, wieloletnich badań nad wahaniami koniunktury gospodarczej 
w Polsce jest praca [1], w której pokazałem i zinterpretowałem przebieg cyklicznych wahań 
aktywności gospodarczej w Polsce w latach 1975-2002. Problematyka ta stanowiła wpraw-
dzie odrębny obszar moich badań, prowadzonych we wcześniejszym etapie pracy naukowo-
badawczej (omówionych szerzej w punkcie 4.2), jednak tę jedną pracę z tamtego etapu 
postanowiłem włączyć do przedstawianego tu cyklu publikacji, ponieważ pokazuje ona i 
objaśnia koncepcję cyklu wzrostowego, którą posługiwałem się również w porównawczej 
analizie reakcji gospodarki Polski i innych krajów EŚW na kryzys globalny, omawianej w 
następnym podpunkcie, oraz w analizach zbieżności wahań koniunkturalnych między krajami 
EŚW i Europy Zachodniej, omawianych w kolejnym ustępie. 
 Cykl wzrostowy (growth cycle) różni się od klasycznego cyklu koniunkturalnego tym, że 
nie zakłada konieczności zaistnienia w cyklu fazy recesji, rozumianej jako spadek absolut-
nego poziomu aktywności gospodarczej. Faza zniżkowa cyklu wzrostowego objawia się 
wydatnym zwolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, po którym może, ale nie musi dojść 
do absolutnego spadku ogólnego poziomu produkcji. Ze względu na mniej restrykcyjną 
definicję fazy niżu koncepcja ta jest szczególnie przydatna w badaniu wahań koniunktury w 
dynamicznie rosnących gospodarkach. Koncepcję cyklu wzrostowego omówiłem dokładniej 
w moich wcześniejszych pracach nad metodami badania koniunktury (A2, A3, H4), pro-
ponując również własny schemat identyfikacji i klasyfikacji faz tego cyklu. 
 Cykle wzrostowe można analizować przez pryzmat zmian stóp wzrostu badanych wskaź-
ników aktywności gospodarczej lub ich składników cyklicznych, czyli odchyleń od trendu (w 
szeregach czasowych wyrównanych sezonowo i oczyszczonych ze zmian nieregularnych). W 
moich badaniach nad cyklami w Polsce stosowałem przeważnie tę drugą metodę. Natomiast 
w badaniach porównawczych dotyczących wahań cyklicznych w różnych krajach częściej 
posługiwałem się odpowiednimi zmianami tempa wzrostu odnośnych wskaźników. 
 Nowością w moich badaniach cykli wzrostowych w Polsce była autorska koncepcja 
wskaźnika referencyjnego służącego do identyfikacji cykli. Ponieważ moje badania obejmo-
wały okres od 1975 r., a regularna kwartalna statystyka PKB w Polsce pojawiła się dopiero w 
połowie lat 1990., skonstruowałem własny wskaźnik ogólnej aktywności gospodarczej GCI 
(general coincident index – GCI), dający się obliczyć w przedziałach miesięcznych, pokazu-
jący w przybliżeniu dynamikę aktywności produkcyjnej w gospodarce. Była to średnia ważo-
na wskaźników produkcji lub obrotów w pięciu głównych działach gospodarki: przemyśle, 
budownictwie, rolnictwie, transporcie i handlu. 

                                                           
6 W wykazie publikacji (zał. 4) są to pozycje: B27, B32, B35, B50, B54, B63, B65, B66, B71, C17, C29. 
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 Dekompozycja szeregu czasowego wskaźnika GCI pozwoliła wyznaczyć jego składnik 
cykliczny, który posłużył do odtworzenia obrazu cyklicznych wahań dynamiki gospodarczej 
w Polsce i przebadania ich morfologii. Okres objęty analizą był dostatecznie długi, aby można 
było uchwycić również fluktuacje występujące w czasach gospodarki centralnie planowanej. 
Cykle wzrostowe w gospodarce polskiej, odwzorowane za pomocą wskaźnika GCI i jego 
części składowych opisujących dynamikę aktywności w poszczególnych działach gospodarki, 
analizowałem wielokrotnie, aktualizując każdorazowo odnośne szeregi czasowe, wyznaczając 
na nowo ich komponenty cykliczne i badając na tym tle wahania cykliczne różnych zmien-
nych mikro- i makroekonomicznych mających istotne znaczenie w mechanizmie cyklu ko-
niunkturalnego. Ostatnią moją analizą w tym zakresie była praca [1], opublikowana w 2004 r. 
w monografii A10, kończącej moje wieloletnie badania nad złożonymi wskaźnikami koniun-
ktury dla gospodarki polskiej. 
 Jak pokazałem w tej publikacji, w obrazie cyklicznych wahań aktywności gospodarczej w 
Polsce w okresie 1975-2002 widoczne są dwa duże cykle o długości 9-10 lat, z głębokimi 
recesjami w latach 1980-81 i 1989-91. Pierwsza z nich związana była z załamaniem poprzed-
niego systemu politycznego i gospodarczego oraz próbą jego zmiany podjętą przez „Solidar-
ność”, zakończoną wprowadzeniem stanu wojennego. Drugą był głęboki kryzys związany z 
urzeczywistnioną w końcu zmianą ustrojową, reorientacją powiązań zewnętrznych i radykal-
ną terapią antyinflacyjną. Pod koniec badanego okresu, w latach 1998-99, ujawnił się ponadto 
niewielki cykl wzrostowy związany z reperkusjami kryzysu w Rosji. Obserwacje te zostały 
potwierdzone przez dodatkową analizę spektralną wskaźnika referencyjnego i jego zmiennych 
składowych (B49)7. 
 Moja analiza potwierdziła, że cykliczne wahania dynamiki i aktywności gospodarczej w 
Polsce występowały już w okresie tzw. gospodarki planowej. Mimo iż wstrząsy wewnętrzne i 
zewnętrzne wyzwalające poszczególne cykle były bardzo różne, mechanizm dostosowań 
prowadzących do przezwyciężenia tych zakłóceń był podobny i charakterystyczny dla cyklu 
koniunkturalnego. W związku z przejściem do systemu rynkowego i szerokim otwarciem 
gospodarki na współpracę międzynarodową (szczególnie po wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej) prawdopodobieństwo cyklicznych wahań dynamiki gospodarczej, a nawet wahań 
absolutnego poziomu aktywności gospodarczej wzrosło, co bynajmniej nie oznacza, że skala i 
amplituda tych fluktuacji musi być większa niż dawniej. W istocie rzeczy polska gospodarka 
wykazała dużą odporność na wstrząsy zewnętrzne, czego spektakularnym dowodem był brak 
recesji w okresie globalnego kryzysu finansowo-ekonomicznego w latach 2008/09. 
 

                                                           
7 W kilku nowszych analizach wahań cyklicznych w Polsce w okresie 2000-2015, prowadzonych na danych 
kwartalnych dotyczących dynamiki realnego PKB, stwierdzono występowanie znacznie krótszych wahań, o dłu-
gości od 2 do 6 lat. Ustalenia te nie są bezpośrednio porównywalne z moimi obserwacjami poczynionymi w 
pracy [1] ze względu na inny okres objęty tymi badaniami, inny rodzaj wskaźnika referencyjnego oraz odmienne 
procedury stosowane przy wyodrębnianiu składników cyklicznych. Niemniej jednak bardzo prawdopodobne 
jest, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej długość cykli w naszym kraju uległa skróceniu, w dostosowaniu 
do rytmu wahań koniunkturalnych w Europie Zachodniej, gdzie w ostatnich 20 latach cykle koniunkturalne 
również stały się częstsze i krótsze. W mojej własnej analizie (C32) wahań dynamiki PKB w Polsce w okresie 
1994-2007, prowadzonej na szeregach kwartalnych, stwierdziłem obecność kilku krótszych cykli o długości 3-5 
lat. Jest to norma zbliżona do obecnej długości cykli wzrostowych w Unii Europejskiej. 
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Wpływ kryzysu globalnego  
 

Wpływ kryzysu globalnego na gospodarkę Polski i innych krajów EŚW oraz pozostałych 
krajów posocjalistycznych analizowałem w kilku pracach – przede wszystkim w omawia-
nych niżej publikacjach [13] i [16], ale także w omawianych wcześniej (w punkcie 3.2) 
raportach o konkurencyjności gospodarki polskiej (zwłaszcza B71) oraz w pracach dotyczą-
cych konwergencji dochodowej, omawianych dalej w punkcie 3.58. 
 Pod koniec 2009 r., na konferencji „Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego” w 
Akademii Finansów w Warszawie, przedstawiłem obszerny referat (jako wykład wprowadza-
jący), w którym zawarłem moją ocenę wpływu globalnego kryzysu finansowego i ekonomicz-
nego lat 2008-09 na gospodarkę Polski oraz porównawczą analizę jego wpływu na gospodarki 
innych państw Unii Europejskiej, w tym państw członkowskich z obszaru EŚW. Rozszerzona 
wersja tego referatu została opublikowana potem jako artykuł [13]. 
 W artykule tym opisałem krótko przebieg kryzysu oraz jego reperkusje w różnych 
regionach świata, a następnie przedstawiłem mechanizm transmisji impulsów kryzysu do 
krajów EŚW, głównie poprzez głęboki spadek popytu importowego oraz raptowne zmniejsze-
nie dopływu inwestycji i kredytów zagranicznych. Wyjaśniłem również, dlaczego Polsce – 
jako jedynemu krajowi UE – udało się uniknąć recesji, rozumianej jako spadek realnego PKB 
trwający co najmniej dwa kwartały. Wskazałem przy tym kilka czynników zapewniających 
Polsce znaczną odporność na wstrząsy zewnętrzne, a w szczególności na ten wyjątkowo silny 
negatywny impuls, jakim był głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny w USA i w Europie 
Zachodniej. 
 Najważniejszym czynnikiem były stosunkowo duże rozmiary rynku wewnętrznego oraz 
jego chłonność (zwłaszcza w zakresie wielkości i dynamiki konsumpcji). Ściśle z tym zwią-
zany jest umiarkowany stopień otwartości polskiej gospodarki, mierzony udziałem handlu 
zagranicznego w PKB, oraz zróżnicowana struktura towarowa produkcji i eksportu. Trzecim 
czynnikiem były solidne podstawy popytu wewnętrznego, który wzrastał głównie dzięki 
wzrostowi dochodów, a nie poprzez zaciąganie kredytów; powściągliwość i umiar w 
zaciąganiu pożyczek zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i wśród przedsiębiorstw, 
przy jednoczesnej przezorności i ostrożności banków, uchroniła nasz kraj od powstania i 
pęknięcia bańki kredytowej. Czwartym czynnikiem była lepsza kondycja finansowa polskich 
banków w porównaniu z innymi krajami tego regionu, jak również niższy udział banków 
zagranicznych w całości aktywów sektora bankowego. Piątym czynnikiem był zmienny kurs 
walutowy, który amortyzował zewnętrzne wstrząsy i pozwolił uzyskać dodatni bilans obrotów 
handlowych z zagranicą pomimo głębokiego spadku zarówno importu, jak i eksportu. Dodat-
kowym, szóstym czynnikiem była znaczna elastyczność i zdolność adaptacyjna polskich 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm, oraz zaradność ludzi, którzy tracąc pracę z 
powodu ograniczenia działalności lub likwidacji wielu firm potrafili szybko znaleźć inne 
zajęcie lub alternatywne źródło dochodu. W tej enumeracji czynników, które uchroniły Polskę 

                                                           
8 Wpływ kryzysu na gospodarkę polską omawiałem również w kilku publikacjach prasowych (np. G10, G11, 
G12, G14, G15, G16, G18). 
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przed recesją w okresie kryzysu globalnego, nie wymieniałem domniemanych zasług polityki 
gospodarczej rządu, ponieważ dyskrecjonalnej antykryzysowej polityki fiskalnej w naszym 
kraju w tym czasie właściwie nie było; były jedynie pewne działania stabilizacyjne podejmo-
wane w ramach polityki pieniężnej (obniżka stóp procentowych, obniżka rezerw minimal-
nych, rozszerzone gwarancje depozytów), które pomogły w stabilizowaniu sytuacji na rynku 
pieniężnym, ale ich wpływ na sferę realną gospodarki nie był duży. 
 Oczywistą przesadą były próby przedstawiania Polski jako jedynej „zielonej wyspy” na tle 
pogrążonej w kryzysie Europy. Jak to wykazałem w niezbity sposób poprzez analizę zmian 
składników popytu finalnego oraz ich wpływu na dynamikę PKB (z wykorzystaniem tzw. 
współczynników Lundberga), recesji uniknęliśmy właściwie cudem, tylko na skutek głęb-
szego spadku importu niż eksportu. Brak recesji nie oznaczał jednak, że gospodarka polska 
nie odczuła negatywnego wpływu kryzysu. Ceną za uczestnictwo we Wspólnym Rynku i 
związaną z tym zależność od koniunktury gospodarczej w Europie Zachodniej było zahamo-
wanie wzrostu gospodarczego połączone ze wzrostem bezrobocia, dramatyczny spadek 
inwestycji i eksportu, zahamowanie wzrostu dochodów ludności oraz wzrost długu publicz-
nego i zadłużenia wobec zagranicy. Chociaż w Polsce nie doszło do absolutnego spadku 
realnego PKB, redukcja tempa wzrostu PKB była porównywalna ze skalą spadku dynamiki 
PKB w krajach Europy Zachodniej. Nie ulega więc wątpliwości, że polska gospodarka 
również poniosła znaczne straty w wyniku kryzysu, choć z pewnością nie tak dotkliwe jak w 
przypadku innych krajów EŚW, które doznały głębokiego i długotrwałego spadku produkcji i 
dochodu narodowego. 
 Wpływ kryzysu globalnego na gospodarkę wszystkich krajów posocjalistycznych prze-
analizowałem w publikacji [16]. Pokazałem tam, że wszystkie kraje transformacji w Europie i 
Azji, dla których dysponujemy danymi o dynamice PKB – w ogólnej liczbie 29 państw – 
odczuły mniej lub bardziej dotkliwie skutki kryzysu globalnego. 18 krajów tej szerokiej grupy 
(w tym 13 krajów EŚW i EPW oraz 5 krajów WNP) odnotowało w tym czasie recesję, a w 
pozostałych 11 krajach doszło do wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego. Należy pod-
kreślić, że w tych krajach posocjalistycznych, które odnotowały recesję podczas kryzysu 
globalnego, spadek produkcji był, ogólnie biorąc, większy niż w rozwiniętych krajach 
zachodnich (co uszło uwadze wielu obserwatorów). Dla całego obszaru krajów transformacji 
zagregowany wolumen PKB – jak obliczyłem – obniżył się w 2009 r. o 5,3%, podczas gdy w 
krajach wysoko rozwiniętych łączny PKB zmniejszył się tylko o 3,4%. Tak więc, paradok-
salnie, negatywne efekty kryzysu – przynajmniej w kategoriach dynamiki PKB – okazały się 
bardziej dotkliwe w zewnętrznym otoczeniu aniżeli w samej kolebce kryzysu. 
 Poprawa koniunktury w gospodarce światowej, która nastąpiła w latach 2010-11, przy-
niosła również znaczną poprawę sytuacji gospodarczej w krajach posocjalistycznych. W 
większości krajów tej grupy pojawił się znowu wzrost gospodarczy, choć nie tak szybki jak 
przed recesją. Jednak już w latach 2012-13 wiele krajów w obydwu częściach tej grupy 
odnotowało ponownie wyraźne zwolnienie wzrostu gospodarczego, a niektóre z nich jeszcze 
raz popadły w recesję. Był to rezultat nowego osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, 
zwłaszcza w Europie Zachodniej (w związku z kryzysem finansów publicznych w strefie 
euro) oraz przyhamowania wzrostu obrotów handlu światowego. Był to zarazem nowy dowód 



23 

 

świadczący o tym, że postępująca globalizacja oraz integracja gospodarek skupionych w Unii 
Europejskiej wiąże się nie tylko z określonymi korzyściami dla krajów uczestniczących w 
tych procesach, lecz także z koniecznością dzielenia okresowych trudności i związanych z 
tym kosztów. 
 Moja analiza wpływu kryzysu globalnego na gospodarki krajów posocjalistycznych, 
zawarta w omówionym opracowaniu, była istotnym uzupełnieniem wycinkowej i niepełnej 
analizy tego zagadnienia zawartej w raportach EBOR Transition Report z lat 2009-2011. 
 

Synchronizacja wahań koniunkturalnych 
 

Ważnym elementem moich badań nad cyklicznymi wahaniami koniunktury gospodarczej w 
Polsce i w innych krajach EŚW była kwestia wzajemnej synchronizacji tych wahań i ich 
zgodności ze zmianami koniunktury w krajach Europy Zachodniej. Jest to kwestia istotna z 
poznawczego punktu widzenia w kontekście dyskusji o wpływie integracji na kształtowanie 
się jednolitego wzorca wahań cyklicznych w Unii Europejskiej i szerzej – w kontekście 
dyskusji o wpływie procesów globalizacji na wyrównywanie przebiegu wahań koniunktural-
nych w skali ogólnoświatowej. Ale sprawa ta ma również ważny wymiar praktyczny, gdyż 
rzutuje ona na decyzje poszczególnych państw członkowskich UE dotyczące ich przy-
stąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Istnieje bowiem uzasadniona obawa, iż 
kraje, które ze względu na swoją wielkość, położenie i strukturę gospodarczą mają wyraźnie 
odmienny rytm wahań koniunkturalnych od rytmu dominującego we wspólnym obszarze 
walutowym, mogą mieć duże trudności z zapewnieniem stabilności swoich gospodarek po 
wejściu do strefy euro w związku z jednolitą polityką antycykliczną realizowaną w obrębie tej 
strefy (zwłaszcza w zakresie polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Cen-
tralny). Dobra synchronizacja wahań koniunkturalnych względem strefy euro zmniejsza 
ryzyko nieadekwatności tej polityki do potrzeb danego kraju, ale z drugiej strony implikuje 
poddanie gospodarki kraju członkowskiego negatywnym wpływom słabej dynamiki rozwojo-
wej tego obszaru, połączonej z wydatnymi wahaniami koniunktury. 
 Empiryczne badania stopnia synchronizacji wahań cyklicznych w krajach EŚW należących 
do Unii Europejskiej oraz ich zgodności z przebiegiem wahań koniunktury w Europie Za-
chodniej, a zwłaszcza w strefie euro, prowadziłem w latach 2002-2010 wielokrotnie, prze-
ważnie w ramach analiz dotyczących konwergencji gospodarczej. Zbieżność cyklicznych 
wahań aktywności gospodarczej stanowi bowiem, obok tendencji do wyrównywania poziomu 
dochodów, drugi ważny element realnej konwergencji gospodarczej między nowymi i starymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W przedstawionym tutaj cyklu publikacji moje 
badania z tego zakresu były relacjonowane w pracach [4] – [9], ale podobne analizy zawierały 
również inne moje prace na temat konwergencji, ujęte w wykazie publikacji jako pozycje: 
B50, B54, B57, B63, B65, B66, C29, F20 i F24. Układ tych analiz i przyjęta metoda analizy 
były każdorazowo takie same lub bardzo podobne, co ułatwia porównywanie otrzymanych 
wyników i określenie charakterystycznych tendencji. Zmieniał się jedynie okres objęty 
analizą oraz uwzględniany zestaw krajów. Początkowo obejmował on 8 państw EŚW, które 
przystąpiły do UE w 2004 r. (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Estonia, Litwa, 
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Łotwa), a później 10 państw (łącznie z Bułgarią i Rumunią, które dołączyły do UE w 2007 r.). 
Pierwsza z tych analiz (przeprowadzona w 2004 r.) obejmowała okres 1995-2003, a ostatnia 
(wykonana w 2009 r.) – okres 1995-2009. 
 Ponieważ dla kilku krajów EŚW brak było na początku kompletnych danych o dynamice 
realnego PKB w przedziałach kwartalnych, za podstawę do wyznaczenia cykli gospodarczych 
i badania ich zbieżności przyjąłem dwa wskaźniki dotyczące poziomu aktywności w prze-
myśle, dostępne w przedziałach miesięcznych: 1) tempo wzrostu produkcji przemysłowej (z 
oficjalnej statystyki), 2) wskaźnik koniunktury w przemyśle (z badań ankietowych). Dyna-
mikę produkcji traktowałem jako indykator główny, a wskaźnik koniunktury jako indykator 
dodatkowy i kontrolny. Wychodziłem przy tym z założenia, że chociaż wahania produkcji 
przemysłowej nie są identyczne z wahaniami PKB co do rozkładu punktów zwrotnych, 
obserwacje dotyczące zbieżności wahań cyklicznych w przemyśle mogą być pomocne w 
ocenie stopnia synchronizacji cykli ogólnogospodarczych, zwłaszcza że zmiany wolumenu 
produkcji przemysłowej mają kluczowe znaczenie w mechanizmie cyklu koniunkturalnego w 
krajach o średnim lub wysokim poziomie rozwoju.9 
 W rozpatrywanej postaci notowania tempa wzrostu produkcji przemysłowej (w stosunku 
do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) były wolne od wahań sezonowych i dobrze 
korespondowały ze zmianami wskaźnika koniunktury w przemyśle. Szeregi czasowe wskaź-
ników koniunktury są przy tym z zasady stacjonarne, co wynika z ich konstrukcji. Szeregi 
czasowe obydwu indykatorów były wygładzane za pomocą średniej ruchomej, a następnie 
normalizowane względem długookresowej średniej w celu zapewnienia porównywalności i 
wyeliminowania różnic amplitudy wahań (w badaniu tym uwaga skupiona była na rozkładzie 
czasowym wahań, a nie na ich amplitudzie). 
 Podstawowym narzędziem analizy, oprócz wykresów przedstawiających wahania cyklicz-
ne obydwu indykatorów, były współczynniki korelacji mierzące stopień zgodności zmian tych 
indykatorów w poszczególnych krajach EŚW oraz w strefie euro – przyjętej jako punkt 
odniesienia w badaniu zbieżności wahań cyklicznych miedzy krajami EŚW a Europą Zachod-
nią (dla której nie ma zagregowanych danych dotyczących ocen koniunktury w przemyśle).  
 Prawie we wszystkich moich badaniach z tego zakresu sprawdzana była zbieżność wahań 
cyklicznych pomiędzy poszczególnymi krajami EŚW oraz między każdym z nich a obszarem 
strefy euro (reprezentującym z dobrym przybliżeniem wahania koniunktury w Europie Za-
chodniej). W ostatnich dwóch pracach na ten temat oprócz zbieżności wahań cyklicznych w 
całym okresie objętym analizą (od 1995 r.) badałem również zbieżność w okresie od 2004 r. 
w celu uchwycenia wpływu integracji europejskiej na synchronizację wahań. Każda z tych 
analiz była uzupełniona ilustracją statystyczną (odtwarzaną z surowych i rozproszonych 
danych statystyki międzynarodowej) pokazującą strukturę kierunkową eksportu krajów EŚW, 
intensywność wzajemnych powiązań handlowych oraz relatywną wielkość dopływu inwesty-

                                                           
9 W pracy C32 wykazałem wysoką korelację wahań dynamiki produkcji przemysłowej w Polsce z wahaniami 
dynamiki PKB w przedziałach kwartalnych, a w pracy [9] pokazałem, że najważniejsze wnioski wyciągnięte z 
analizy wahań produkcji przemysłowej w krajach EŚW co do synchronizacji cykli znajdują potwierdzenie w 
analizie wahań dynamiki PKB rozpatrywanej w przedziałach rocznych. 
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cji zagranicznych – jako głównych czynników określających podatność gospodarki na ze-
wnętrzne impulsy koniunkturalne oraz stopień zgodności wahań koniunktury. 
 Moje badania pokazały, że w obrębie EŚW wysoką wzajemną synchronizację wahań ko-
niunktury wykazują kraje sąsiadujące ze sobą i silnie powiązane gospodarczo (np. Czechy i 
Słowacja lub Litwa, Łotwa i Estonia). Między pozostałymi krajami EŚW korelacja wahań 
cyklicznych jest słabsza. Polska wykazuje dość dużą zbieżność zmian koniunktury względem 
Czech, Węgier i Słowacji, to jest krajów o znaczącym udziale w naszych obrotach handlo-
wych. Wzajemna korelacja wahań koniunktury między krajami EŚW może być także wyni-
kiem ich wspólnej zależności od zmian koniunktury w Europie Zachodniej. W przekroju 
całego badanego okresu najwyższą korelację wahań cyklicznych w stosunku do strefy euro 
wykazały Węgry, Słowenia i Słowacja, a nieco niższą Czechy, Polska i Estonia. Zgodnie z 
oczekiwaniami, we wszystkich rozpatrywanych krajach EŚW stopień synchronizacji wahań 
koniunkturalnych w stosunku do strefy euro wzrósł wyraźnie po ich przystąpieniu do Unii 
Europejskiej. Poczynione ustalenia dotyczące wzajemnej zgodności wahań cyklicznych w 
krajach EŚW i ich zbieżności z wahaniami koniunktury w Europie Zachodniej są zgodne ze 
skalą i strukturą ich powiązań handlowych i kapitałowych, jako głównych kanałów transmisji 
zewnętrznych impulsów koniunkturalnych. 
 Późniejsze badania prowadzone przez innych autorów, z wykorzystaniem dostępnych już  
kwartalnych danych o dynamice PKB, potwierdziły znaczną i rosnącą synchronizację wahań 
koniunktury w krajach EŚW należących do UE z wahaniami koniunktury w strefie euro i w 
Europie Zachodniej. Można przypuszczać, że w miarę pogłębiania integracji europejskiej 
stopień zbieżności wahań cyklicznych w całej Unii Europejskiej będzie wzrastał, co będzie 
powodować również rosnącą zgodność wahań koniunktury w obrębie EŚW. Moje badania 
nad synchronizacją wahań koniunktury w krajach EŚW i ich zgodnością z przebiegiem cykli 
koniunkturalnych w Europie Zachodniej były jednymi z pierwszych analiz empirycznych 
dotyczących synchronizacji wahań koniunkturalnych między nowymi i starymi krajami człon-
kowskimi rozszerzonej UE. 
 

3.4. Analizy i prognozy wzrostu gospodarczego 
 

Uwagi wstępne 
 

Bieżące analizy oraz krótko- i średniookresowe prognozy wzrostu gospodarczego dla całej 
grupy krajów posocjalistycznych zawarte w napisanych przeze mnie częściach raportów o 
krajach transformacji zostały omówione w punkcie 3.2. Analizy i prognozy wzrostu gospo-
darki Polski na tle Unii Europejskiej zawarte w raportach o konkurencyjności gospodarki 
polskiej zostały omówione w punkcie 3.1. Dotychczasowe trendy i hipotetyczne trajektorie 
dalszego wzrostu PKB Polski i innych krajów EŚW były również wyznaczane i analizowane 
w moich badaniach na konwergencją dochodową, przedstawianych dalej w punkcie 3.5. 

W tym miejscu omówię dwa inne ważne elementy mojego dorobku naukowego z tego 
zakresu: 1) analizę perspektyw wzrostu gospodarczego Polski i innych krajów EŚW do 2020 
roku (sporządzoną w 2010 r.) oraz 2) ekonometryczną analizę czynników wzrostu gospodar-
czego krajów posocjalistycznych (wykonaną w trzech etapach w latach 2003-2005). W 
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wybranym cyklu publikacji wyniki tych analiz zostały przedstawione w pracach: [2], [7], [10] 
i [11], ale różne elementy analiz i prognoz wzrostu gospodarczego zawarte są właściwie we 
wszystkich moich pracach objętych wybranym cyklem publikacji przedstawionym do oceny. 
Pełny zestaw moich prac z tego zakresu obejmuje 25 pozycji10 
 

Perspektywy wzrostu gospodarczego Polski i innych krajów EŚW  
 

Szeroką i wielostronną analizę perspektyw rozwojowych gospodarki Polski i innych krajów 
EŚW w horyzoncie 10-letnim, obejmującym okres 2010-2020, przeprowadziłem w pracy 
[11], to jest w rozdziale napisanym do książki pod red. U. Płowiec Innowacyjna Polska w 
Europie 2020…, wydanej w 2010 r. i będącej zwieńczeniem zespołowego projektu badaw-
czego, w którym brałem udział. Moja praca wykonana w tym projekcie i zamieszczona w 
wymienionej książce składała się z trzech części. W części pierwszej omówiłem główne czyn-
niki określające tempo wzrostu PKB w świetle teorii wzrostu gospodarczego oraz badań 
empirycznych, ze szczególnym uwzględnieniem moich własnych badań nad czynnikami 
wzrostu w krajach posocjalistycznych (relacjonowanych w następnym podpunkcie); omówi-
łem również teoretyczne przesłanki procesu konwergencji dochodowej oraz wyniki badań 
empirycznych nad zbieżnością dochodową krajów EŚW w stosunku do Europy Zachodniej, z 
uwzględnieniem wpływu integracji europejskiej na przebieg tego procesu. Część druga zawie-
rała analizę ówczesnej sytuacji gospodarczej Polski oraz głównych czynników określających 
perspektywy wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 10 lat, prowadzoną w ujęciu po-
równawczym względem pozostałych krajów EŚW oraz wybranych krajów Europy Zachod-
niej. W części trzeciej przedstawiłem różne scenariusze dalszego wzrostu gospodarczego 
Polski i innych krajów EŚW w latach 2010-2020 (wyprowadzone z przeprowadzonej analizy) 
na tle zakładanego wzrostu krajów Europy Zachodniej, wskazując rozmiary luki dochodowej 
dzielącej te dwa obszary w punkcie wyjścia i w punkcie docelowym oraz długość okresu 
niezbędnego do jej zamknięcia przy założeniu kontynuacji procesu konwergencji. Sformuło-
wane zostały przy tym warunki realizacji zakładanego wzrostu gospodarczego oraz zadania w 
tym zakresie stojące przed polityką gospodarczą.  
 Moje oceny perspektyw rozwojowych gospodarki polskiej do 2020 r. oraz przedstawione 
w tej pracy scenariusze konwergencji dochodowej Polski i innych krajów EŚW w stosunku 
do Europy Zachodniej były oparte na porównawczej analizie różnych czynników wzrostu 
gospodarczego, takich jak: stopa akumulacji, dopływ inwestycji zagranicznych, nakłady na 
edukację, wydatki na badania i rozwój, konkurencyjność gospodarki i jej innowacyjność, 
aktywność zawodowa i wydajność pracy, reformy systemowe, czynniki instytucjonalne 
(efektywność instytucji państwowych, praworządność, wolność gospodarcza itp.). Podkreśla-
łem, że utrzymanie w Polsce do 2020 r. zadawalającego tempa wzrostu PKB – rzędu 4% 
rocznie lub nawet więcej – jest możliwe, lecz wymaga to poprawy warunków sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności. Przede wszystkim zaś konieczne jest opraco-
wanie spójnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienie konsekwentnej 

                                                           
10 W wykazie publikacji są to pozycje: B56, B58, B61, B62, B64, B66, B67, B68, B69, B71, B73, B75, B77, 
B79, B81, B83, C25, C27, C28, D6, D7, D8, D9, D10, J19. 
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jej realizacji. Polityka gospodarcza rządu nie może ograniczać się do rozwiązywania bieżą-
cych problemów związanych z funkcjonowaniem państwa i gospodarki, lecz powinna pełnić 
aktywną rolę w ukierunkowaniu i stymulowaniu wzrostu gospodarczego, zgodnie z założenia-
mi długofalowej strategii rozwoju.  
 Faktyczny rozwój gospodarczy Polski oraz pozostałych krajów EŚW należących do UE w 
okresie objętym tą prognozą (przynajmniej do chwili obecnej) potwierdził dużą trafność 
moich przewidywań zarówno co do tempa wzrostu krajów EŚW, jak i postępów ich realnej 
zbieżności dochodowej w stosunku do wyżej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.  
 

Ekonometryczna analiza czynników wzrostu gospodarczego  
 

Ważnym elementem moich porównawczych analiz dynamiki gospodarczej było komplek-
sowe badanie ekonometryczne czynników wzrostu gospodarczego krajów posocjalistycznych, 
którego celem była próba identyfikacji najważniejszych determinant określających dynamikę 
wzrostu gospodarczego w tej grupie krajów w okresie ich transformacji systemowej. Chodziło 
w szczególności o sprawdzenie, czy i na ile teoretyczne modele wzrostu gospodarczego, opar-
te głównie na obserwacji procesów wzrostu w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycz-
nych, pasują do warunków istniejących w tej szczególnej grupie krajów i czy są w stanie wy-
jaśnić obserwowane tutaj różnice i zmiany dynamiki gospodarczej.  
 Badanie zostało przeprowadzone w latach 2003-2005 trzech krokach (etapach), których 
wyniki zostały przedstawione w [2], [7] i [10] oraz w kilku innych pracach, pominiętych w 
omawianym cyklu. Analizą objęto wszystkie kraje posocjalistyczne, dla których dostępne 
były porównywalne dane (najpierw 25, a potem 27 krajów). Początkowo analiza obejmowała 
okres 1990-2001, później okres 1990-2003, a ostatecznie okres 1993-2003. Badanie było 
prowadzone na próbie przekrojowej i panelowej. Podczas gdy analiza dokonywana na próbie 
przekrojowej służyła do wskazania i zbadania czynników różnicujących długookresową 
dynamikę wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach, analiza prowadzona na danych 
panelowych próbowała ustalić, jakie czynniki powodują krótkookresowe zmiany tempa 
wzrostu obserwowane z roku na rok. Zestaw zmiennych objaśniających długo- i krótko-
okresową dynamikę wzrostu PKB był modyfikowany i stopniowo rozszerzany na kolejnych 
etapach tego badania. 
 Dane statystyczne wykorzystywane w tym badaniu pochodziły z trzech głównych źródeł: 
Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), uzupełnionych później dodatkowymi wskaźnikami z 
innych instytucji międzynarodowych, takich jak: Heritage Foundation, Freedom House i 
UNDP. Utworzony do celów tego badania bank danych obejmował łącznie ponad 600 zmien-
nych, z których po wstępnej selekcji wybranych zostało około 100 zmiennych mających 
potencjalne znaczenie w objaśnianiu tempa wzrostu PKB. Zestaw ten został zredukowany do 
kilkunastu zmiennych w wyniku przeprowadzonych testów korelacji i współliniowości. 
Zmienne te były włączane następnie do różnych alternatywnych równań regresji; najlepiej 
dopasowane i merytorycznie poprawne równania były poddawane interpretacji. W ostatnim 
etapie w ramach analizy na próbie przekrojowej testowane były trzy zestawy równań regresji, 
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odpowiadające trzem szacunkom średniorocznego tempa wzrostu PKB poszczególnych 
krajów (dane z różnych źródeł wykazują bowiem znaczne różnice). W rezultacie skala obli-
czeń na ostatnim etapie tego badania była bardzo duża, czego nie ujawnia syntetycznie ujęta 
prezentacja wyników zawarta w publikacji [10]11. 
 W dwóch pierwszych analizach przekrojowych, przedstawionych w publikacjach [2] i [7], 
najlepsze objaśnienie różnic w długookresowym tempie wzrostu gospodarczego poszczegól-
nych krajów dał model z pięcioma zmiennymi objaśniającymi: a) początkowy poziom docho-
du per capita, b) dynamika eksportu, c) skumulowany napływ bezpośrednich inwestycji za-
granicznych (per capita), d) stopa akumulacji, e) postępy reform systemowych (średnia z 
siedmiu ocen EBOR). Model ten wyjaśnił ponad 60% różnic w tempie wzrostu gospodar-
czego wszystkich krajów posocjalistycznych, a po rozdzieleniu tej szerokiej grupy na dwie 
bardziej homogeniczne podgrupy, obejmujące kraje EŚW i EPW oraz kraje WNP, model ten 
wyjaśnił 70-90% całej wariancji. Stymulujący wpływ eksportu i dopływu BIZ był zgodny z 
oczekiwaniami. Natomiast parametry pokazujące wpływ trzech pozostałych zmiennych przy-
jęły znaki przeciwne do oczekiwanych. Wyjściowy poziom rozwoju, mierzony początkową 
wielkością PKB lub DNB per capita, okazał się dodatnio, a nie ujemnie skorelowany z 
tempem wzrostu PKB – wbrew podstawowemu założeniu neoklasycznych modeli wzrostu, 
zgodnie z którym kraje uboższe, ceteris paribus, powinny rozwijać się szybciej niż kraje 
bogatsze (co jest zresztą warunkiem koniecznym dla zaistnienia między nimi zbieżności 
dochodowej). Okazuje się jednak, że w tak szerokiej i zróżnicowanej grupie krajów taka 
zależność raczej nie występuje. Z kolei stopa akumulacji, uznawana w wielu modelach 
wzrostu za podstawowy czynnik kształtujący dynamikę gospodarczą, okazała się tutaj nega-
tywnie skorelowana z tempem wzrostu. Brak pozytywnej zależności między stopą akumulacji 
a tempem wzrostu gospodarczego wynika zapewne z dużych różnic między krajami tej szero-
kiej grupy w strukturze gałęziowej inwestycji, ich poziomie technicznym i efektywności, jak 
również skali inwestycji restytucyjnych (zmienną objaśniającą była stopa akumulacji brutto). 
Paradoksalnie, ocena postępów transformacji (tzn. intensywności procesów reform) okazała 
się słabo skorelowana z długookresowym tempem wzrostu i uzyskała w regresji znak ujemny, 
co sugerowałoby, że szybki przebieg reform systemowych (jak np. w Polsce) raczej hamował 
niż przyspieszał wzrost.  
 W znacznie rozszerzonym badaniu przeprowadzonym później w ramach projektu badaw-
czego kierowanego przez prof. R. Rapackiego, którego wyniki zostały podsumowane w roz-
dziale zamieszczonym w książce pod jego redakcją pt. Wzrost gospodarczy w krajach 
transformacji…([10]), przeanalizowałem ponownie zależność między tempem wzrostu PKB i 
hipotetycznymi czynnikami określającymi to tempo w 27 krajach posocjalistycznych w 
okresie 1993-2003. Tym razem badanie zostało przeprowadzone zarówno na próbie prze-
krojowej, jak i na szeregach czasowych. Zestaw potencjalnych zmiennych objaśniających 
został znacznie rozszerzony, aby uwzględnić wiele dodatkowych czynników mogących wpły-
wać na tempo wzrostu gospodarczego; samo tempo wzrostu PKB w próbie przekrojowej było 
ujęte alternatywnie, w trzech zestawach szacunków opartych na różnych danych źródłowych.  

                                                           
11 Pełny zestaw wyników liczbowych zawiera niepublikowana praca J19.  
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 Jeśli chodzi o analizę przekrojową, której celem było objaśnienie różnic w długookreso-
wym tempie wzrostu PKB w poszczególnych krajach, najlepsze odwzorowanie dał model 
regresji z dwiema zmiennymi objaśniającymi: a) tempo wzrostu akumulacji, b) tempo 
wzrostu eksportu, który wyjaśnił 67% obserwowanych różnic tempa wzrostu PKB. Wyższy 
stopień dopasowania modelu można uzyskać dołączając trzecią zmienną dobrze skorelowaną 
ze wzrostem PKB (np. wzrost wydatków państwa). Popytowy charakter tego modelu daje się 
uzasadnić tym, że w rozważanym okresie wszystkie kraje posocjalistyczne dysponowały 
znacznymi rezerwami niewykorzystanych czynników produkcji, których uruchomienie za-
leżało przede wszystkim od wzrostu względnie autonomicznych składników popytu, tzn. 
prywatnych i publicznych wydatków inwestycyjnych (wspieranych przez napływ kapitałów 
zagranicznych), eksportu oraz wydatków konsumpcyjnych państwa12.  
 Na uwagę zasługują również wyniki analizy przeprowadzonej na próbie panelowej, której 
celem było objaśnienie krótkookresowych zmian dynamiki PKB (a właściwie dynamiki PKB 
per capita z uwagi na potrzeby prowadzonych równolegle badań w zakresie konwergencji 
dochodowej). W regresji na danych panelowych najlepsze dopasowanie (66% objaśnionej 
zmienności) dał model z pięcioma zmiennymi objaśniającymi: a) tempo wzrostu eksportu, b) 
tempo wzrostu wydatków państwa, c) tempo wzrostu konsumpcji, d) stopa procentowa, e) 
pomoc zagraniczna; po wyłączeniu wydatków konsumpcyjnych, które trudno uznać za 
autonomiczny składnik popytu, model ten wyjaśnił 50% zmienności tempa wzrostu PKB. 
Można przypuszczać, że po rozbiciu tej szerokiej i zróżnicowanej grupy krajów na dwie 
bardziej jednorodne podgrupy uzyskalibyśmy znacznie lepsze dopasowanie tych i innych 
modeli opisujących dynamikę gospodarczą krajów posocjalistycznych.  
 Podsumowując, moje empiryczne badania czynników określających tempo wzrostu gospo-
darczego krajów posocjalistycznych wniosły nowe, ważne elementy do wyjaśnienia proce-
sów wzrostu gospodarczego w krajach dokonujących transformacji systemowej. Badania te 
pokazały, że tradycyjne teoretyczne modele wzrostu gospodarczego oparte na doświadcze-
niach wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych raczej nie pasują do rzeczywistości 
gospodarczej tej specyficznej i bardzo zróżnicowanej grupy krajów reprezentujących różne 
poziomy rozwoju i różne struktury gospodarki. W szczególności dwa podstawowe założenia 
przyjmowane w tych modelach, a mianowicie założenie o ujemnej zależności między wyj-
ściowym poziomem dochodu a długookresowym tempem wzrostu oraz założenie o zasad-
niczym znaczeniu stopy akumulacji w określaniu tempa wzrostu produkcji, nie znalazły 
potwierdzenia w tym badaniu. Skrupulatna analiza różnych czynników wpływających na 
tempo wzrostu gospodarczego w tej grupie krajów potwierdziła natomiast kluczowe znacze-
nie trzech determinant dynamiki: a) wzrost eksportu, b) dopływ inwestycji zagranicznych, c) 
aktywna polityka budżetowa. 

                                                           
12 Należy dodać, że rozporządzalny zestaw danych statystycznych dla tej szerokiej grupy krajów zawierał 
stosunkowo niewiele zmiennych o charakterze podażowym. Bezpośrednie szacowanie funkcji Cobba-Douglasa 
było niemożliwe ze względu na brak danych o zasobach kapitału produkcyjnego i niezbyt pewne dane o 
wielkości zatrudnienia i zasobach pracy, choć współpracujący ze mną w tym badaniu (głównie w zakresie 
tworzenia bazy danych i pomocy w obliczeniach numerycznych) M. Próchniak w swej odrębnej pracy 
zamieszczonej w cytowanej książce podjął taką próbę na gruncie rachunkowości wzrostu, posługując się 
różnymi szacunkami. 
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 W badaniu tym zaproponowałem również ramy metodologiczne, które mogą być uży-
teczne w dalszych badaniach empirycznych nad wzrostem gospodarczym tej grupy krajów, 
oraz podkreśliłem konieczność starannej weryfikacji wykorzystywanych danych statystycz-
nych, które w odniesieniu do niektórych krajów tej grupy charakteryzują się bardzo niską 
jakością i wymagają często własnych oszacowań oraz konfrontacji danych podawanych przez 
różne źródła. Należy zaznaczyć, że moje badanie czynników wzrostu gospodarczego krajów 
posocjalistycznych było jednym z pierwszych tego typu badań dostępnych w piśmiennictwie 
w odniesieniu do tej grupy krajów. 
 

3.5. Analizy i prognozy konwergencji dochodowej 
 

Uwagi wstępne 
 

Moje badania nad długookresowymi tendencjami wzrostu gospodarczego Polski i innych 
krajów posocjalistycznych, a zwłaszcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przygoto-
wały grunt do oceny ich perspektyw rozwojowych z punktu widzenia zbieżności dochodowej 
względem wyżej rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Analizy i prognozy konwergencji 
dochodowej między Polską i innymi krajami EŚW należącymi do UE a Europą Zachodnią 
były jednym z najważniejszych elementów zespołowych badań nad rozwojem gospodarczym 
tej grupy krajów, prowadzonych z moim aktywnym udziałem w Katedrze Ekonomii II SGH 
w latach 2004-2016 (pomimo mego odejścia z tej uczelni w 2006 r. nasza współpraca badaw-
cza na tym polu była kontynuowana jeszcze przez ponad 10 lat).  
 Analizy te, wykonywane zazwyczaj w dwu- lub trzyosobowym zespole (Z. Matkowski, M. 
Próchniak, R. Rapacki), były sporządzane początkowo w ramach badań statutowych Kole-
gium Gospodarki Światowej SGH z przeznaczeniem do ukazujących się co roku raportów 
Nowa Europa – Raport z transformacji oraz Polska – Raport o konkurencyjności. Wkrótce 
jednak temat ten stał się jednym z głównych kierunków naszych zainteresowań badawczych i 
zaczął owocować wieloma referatami przedstawianymi na konferencjach naukowych oraz 
licznymi publikacjami – zarówno o charakterze stricte naukowym, jak i popularno-naukowym 
(z uwagi na szerokie zainteresowanie społeczne tym zagadnieniem). 
 W przedstawianym tutaj cyklu publikacji wykonane przeze mnie lub z moim wydatnym 
udziałem analizy i prognozy konwergencji dochodowej w obrębie Unii Europejskiej, zwłasz-
cza te dotyczące procesu wyrównywania poziomu dochodów pomiędzy Polską i innymi 
krajami EŚW należącymi do UE a Europą Zachodnią, zawarte są w 11 pracach: [4], [5], [6], 
[7], [9], [11], [12], [14], [15], [18] i [19]. Pełny wykaz moich prac z tego zakresu obejmuje 
ponadto 14 innych publikacji13, nie licząc osobno 11 referatów przedstawionych na konfe-
rencjach i opublikowanych później w formie artykułów lub rozdziałów prac zbiorowych. 
Każda z tych analiz obejmowała inny okres i zawierała nowe ustalenia empiryczne dotyczące 
dotychczasowego przebiegu procesów konwergencji dochodowej; podobnie każda kolejna 
prognoza konwergencji miała inny punkt startowy i przynosiła nowe ustalenia dotyczące 
okresu „doganiania”, a często przedstawiała również całkowicie nowe lub zmodyfikowane 

                                                           
13 W wykazie publikacji są to: B50, B54, B57, B63, B65, B66, B70, B72, B74, B76, B78, B80, B82 i C29. 
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scenariusze dalszego przebiegu tych procesów. Pomimo podobnego układu prezentacyjnego 
oraz pewnych elementów powtarzalnych (np. w przeglądzie piśmiennictwa czy objaśnieniu 
metod i narzędzi analizy), każde z tych opracowań stanowi odrębne studium analityczne, 
oparte na całkowicie nowych obliczeniach i zawierające nowe wyniki liczbowe14. 
 Moje własne publikacje z tego zakresu dotyczyły perspektyw dalszej konwergencji. W 
pracach napisanych we współautorstwie analizy dotychczasowego przebiegu konwergencji 
wykonywane były wspólnie, a prognozy konwergencji były opracowywane przeze mnie (z 
pomocą M. Próchniaka w obliczeniach). Dokładny podział zadań w publikacjach wspólnych 
jest odnotowany w oświadczeniu podpisanym przez wszystkich współautorów (zał. 6).  
 Okres objęty tymi analizami wydłużał się w miarę upływu czasu i pojawiania się nowych 
danych: pierwsza analiza [4] obejmowała lata 1993-2003, a ostatnia [19] – lata 1993-2015; 
analogicznie zmieniał się punkt wyjściowy moich prognoz: w pracy [9] był to rok 2008, a w 
pracy [19] rok 2015. Zmianom ulegał również zestaw krajów EŚW uwzględnianych w tych 
badaniach, w miarę jak nowe kraje z tego regionu przystępowały do Unii Europejskiej: 
początkowo grupa ta obejmowała 8 krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. (Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry), potem 10 krajów (od 2007 r. 
wraz z Bułgarią i Rumunią), a w końcu 11 krajów (od 2013 r. łącznie z Chorwacją); odpo-
wiednim zmianom podlegała także ogólna liczba państw członkowskich UE. 
 

Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych 
 

Zbieżność poziomów dochodu to główny aspekt realnej konwergencji gospodarczej zacho-
dzącej między krajami i regionami o różnym poziomie rozwoju. Hipoteza konwergencji 
dochodowej zakłada, że kraje słabiej rozwinięte, o niższym dochodzie na mieszkańca, wy-
kazują tendencję do szybszego wzrostu niż kraje bardziej rozwinięte, o wyższym poziomie 
dochodów. Rezultatem jest zmniejszanie się luki dochodowej dzielącej te kraje i stopniowe 
wyrównywanie poziomów dochodu. 
 Taki wniosek wypływa wprost z neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego, które 
sugerują, że – ceteris paribus – kraje słabiej rozwinięte, o niższym dochodzie per capita i 
mniejszych zasobach kapitału, rozwijają się szybciej, ponieważ oferują wyższą stopę zwrotu z 
inwestycji, co przyciąga kapitały zagraniczne i zapewnia wyższą stopę akumulacji, a dzięki 
temu szybszy wzrost gospodarczy. Inne objaśnienie konwergencji dochodowej wiąże się z 
faktem, że wiele krajów słabiej rozwiniętych korzysta z relatywnie taniego transferu zagra-
nicznej technologii lub kopiuje nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne opraco-
wane w krajach wyżej rozwiniętych, a zaoszczędzone dzięki temu fundusze, przeznaczane 
przez innych na badania i rozwój techniki, mogą kierować bezpośrednio na cele produk-
cyjne. Większość endogenicznych teorii wzrostu gospodarczego kwestionuje jednak nega-

                                                           
14 W analizach i prognozach konwergencji dochodowej wszystkie obliczenia trzeba wykonać od nowa nawet 
wtedy, gdy badany zestaw krajów i rozważany scenariusz prognozy nie ulega zmianie, a jedyna zmiana polega 
na aktualizacji szeregów czasowych danych i przesunięciu punktu wyjściowego prognozy choćby o jeden rok. 
Dysponowaliśmy własnym programem kalkulacyjnym, który umożliwiał każdorazowo szybkie wykonanie 
wszystkich niezbędnych obliczeń. 
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tywną zależność między wyjściowym poziomem dochodu per capita i tempem wzrostu gos-
podarczego, będącą podstawą hipotezy o konwergencji dochodowej. 
 Istnieją także różnice poglądów na temat wpływu procesów globalizacji i integracji gospo-
darczej na tendencję do wyrównywania poziomów rozwoju i dochodu. Podczas gdy trady-
cyjna teoria handlu głosiła, że rozszerzająca się wymiana i współpraca międzynarodowa 
prowadzi do zbliżania się różnych krajów pod względem poziomów dochodu, nowsze teorie 
rozwoju ostrzegają, że integracja i globalizacja mogą również utrwalać istniejące struktury 
produkcji i tradycyjne kierunki specjalizacji, prowadząc do zwiększenia różnic dochodowych. 
Podobną sugestię zawierają niektóre nowe teorie wzrostu gospodarczego, zwracające uwagę 
na hermetyczność nowoczesnych technologii oraz na negatywne skutki zjawiska zwanego 
„drenażem mózgów”, czyli odpływu wykwalifikowanych kadr z krajów słabo rozwiniętych. 
 Analizy empiryczne wykonywane na dużych i zróżnicowanych zbiorach krajów raczej nie 
potwierdzają istnienia zjawiska konwergencji dochodowej; wiele znanych analiz sugeruje, że 
zróżnicowanie dochodów na świecie raczej wzrasta, a dystans dzielący kraje rozwijające się 
od krajów wysoko rozwiniętych nie uległ wyraźnemu zmniejszeniu15. W mniejszych i bar-
dziej homogenicznych grupach, o zbliżonym poziomie rozwoju i połączonych więziami inte-
gracyjnymi, często stwierdza się występowanie mniej lub bardziej wyraźnej tendencji do 
konwergencji dochodowej. Wyniki analiz testujących zbieżność dochodową w obrębie Unii 
Europejskiej, zwłaszcza między Europą Środkowo-Wschodnią i Europą Zachodnią, różnią się 
w zależności od uwzględnianego okresu, rodzaju i źródła danych oraz zastosowanej metody. 
Literatura na ten temat jest dość obfita, lecz nie przyniosła jednoznacznych wniosków. Ten 
stan rzeczy dodatkowo uzasadniał podjęcie próby dokładnego zbadania tego zjawiska. 
 Sumując, istnieją różne poglądy co do występowania zjawiska konwergencji dochodowej 
w szerokiej przestrzeni międzynarodowej oraz wpływu globalizacji i integracji gospodarczej 
na ten proces. Istnieje wiele czynników sprzyjających procesowi wyrównywania poziomu 
dochodów w Unii Europejskiej, ale są również czynniki hamujące ten proces. W moich 
pracach na temat konwergencji dochodowej między Europą Środkowo-Wschodnią i Europą 
Zachodnią wielokrotnie podkreślałem, że tendencję do wyrównywania poziomów rozwoju i 
zamożności – nawet w obszarach tak zintegrowanych jak Unia Europejska – należy traktować 
jako potencjalną szansę, a nie jako zagwarantowaną prawidłowość ekonomiczną. 
 

Analizy konwergencji dochodowej 
 

Nasze własne badania nad procesami konwergencji dochodowej (wykonywane najczęściej 
wspólnie z M. Próchniakiem i R. Rapackim) wykazały występowanie w obrębie dzisiejszej 
Unii Europejskiej umiarkowanej tendencji do wyrównywania poziomu dochodów, mierzo-
nego wartością PKB per capita liczoną według parytetu siły nabywczej. Tendencja ta jest 
widoczna zarówno w całej zbiorowości krajów należących obecnie do UE, jak i w zagrego-
wanych danych dla dwóch regionów, obejmujących nowe kraje członkowskie UE z obszaru 

                                                           
15 Przypomnijmy, że moja analiza [10] dotycząca całej zbiorowości państw posocjalistycznych nie potwierdziła 
występowania w tej szerokiej grupie krajów tendencji do konwergencji, której warunkiem jest ujemna zależność 
między wyjściowym poziomem dochodu a długookresowym tempem wzrostu gospodarczego. 



33 

 

EŚW oraz starsze kraje członkowskie z Europy Zachodniej. Potwierdzają to testy zbieżności 
β i σ. Pierwszy z nich pokazuje ujemną zależność między początkowym poziomem PKB per 
capita w poszczególnych krajach lub regionach a tempem wzrostu tego miernika dochodu w 
całym badanym okresie, a drugi ilustruje zmniejszanie się różnic dochodowych (mierzonych 
odchyleniem standardowym logarytmów PKB per capita). Oszacowane równania regresji 
opisujące zbieżność β pozwalają ocenić tempo konwergencji oraz jego zmiany. 
 Nasze analizy zbieżności dochodowej w obrębie Unii Europejskiej, zwłaszcza między 
Europą Środkowo-Wschodnią i Europą Zachodnią, obejmują okres od 1993 r., tzn. po zakoń-
czeniu pierwszej fazy głębokiego kryzysu na początku transformacji, kiedy to kraje EŚW 
zaczęły rozwijać się dynamicznie, w tempie szybszym niż większość krajów Europy Zachod-
niej, co było właśnie przyczyną stopniowego zmniejszania się luki dochodowej dzielącej te 
dwie grupy krajów. Jednak procesy konwergencji dochodowej w tej relacji nie były ciągłe, a 
ich intensywność podlegała dużym zmianom. 
 Najnowsza analiza zbieżności dochodowej między Europą Środkowo-Wschodnią i Europą 
Zachodnią, przeprowadzona w pracy [19], potwierdziła istnienie w okresie 1993-2015 umiar-
kowanej tendencji do zmniejszania różnic dochodowych między 11 krajami EŚW należącymi 
obecnie do Unii Europejskiej (UE-11) a 15 krajami Europy Zachodniej należącymi już 
wcześniej do Wspólnego Rynku (UE-15). Potwierdzeniem tej tendencji są wartości liczbowe 
współczynnika β, mierzącego tempo konwergencji (1,86% dla całej UE-2616 i 2,32% dla 
dwóch regionów) oraz dość wysoka wartość współczynnika determinacji (0,60) w równaniu 
opisującym negatywną zależność między początkowym poziomem dochodu a późniejszym 
tempem wzrostu. Jednak dokładniejsza analiza pokazuje, że najbardziej intensywna konwer-
gencja dochodowa między tymi dwiema grupami krajów występowała w okresie 2000-2007, 
znacznie słabsza w okresie 2007-2015, a jeszcze słabsza i raczej wątpliwa w okresie 1993-
2000. Oznacza to, że rozszerzenie Unii Europejskiej i pogłębianie integracji gospodarczej w 
Europie miało pozytywny wpływ na przyspieszenie wzrostu krajów EŚW i zmniejszenie 
dystansu dochodowego dzielącego te kraje od Europy Zachodniej. Jednak globalny kryzys 
ekonomiczno-finansowy oraz późniejsze perturbacje finansowe i ekonomiczne w strefie euro 
wywołały głęboką recesję w większości krajów tej grupy, co zahamowało procesy konwer-
gencji. Jedynym wyjątkiem była Polska, gdzie akurat w tym czasie nastąpiło największe 
zmniejszenie luki dochodowej w stosunku do Europy Zachodniej. 
 Szczegółowa analiza przebiegu konwergencji dochodowej pomiędzy Europą Środkowo-
Wschodnią i Europą Zachodnią ujawniła, iż wszystkie rozważane kraje EŚW doświadczyły 
również pewnych epizodów realnej dywergencji dochodowej w stosunku do Europy Zachod-
niej, które objęły dość znaczną część całego badanego okresu (średnio 28%). A więc proces 
zmniejszania różnic dochodowych w tej relacji nie był bynajmniej ciągły. Jednak nawet w 
krajach o bardzo zmiennym tempie wzrostu dywergencja dochodowa zanotowana w gorszych 
latach została skompensowana z nadwyżką konwergencją następującą w latach lepszych pod 
względem dynamiki gospodarczej, dzięki czemu saldo procesu konwergencji dochodowej w 

                                                           
16 Cypr i Malta zostały wyłączone z badanej próby, aby ułatwić podział Unii Europejskiej na dwa regiony, 
obejmujące kraje EŚW i kraje Europy Zachodniej (UE-11 i UE-15). 
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całym okresie 1993-2015 było dodatnie. Efektem tego było znaczne zmniejszenie luki docho-
dowej dzielącej kraje EŚW od Europy Zachodniej, przy czym najmniejszy postęp w tym 
zakresie odnotowała w tym czasie Bułgaria, a największy Estonia. 
 Punktem odniesienia w naszych analizach i prognozach konwergencji dochodowej do-
tyczących krajów EŚW był zawsze średni poziom dochodów w 15 krajach Europy Zachodniej 
(UE-15), a nie – jak to często bywa – średni poziom dochodów w całej Unii Europejskiej 
(UE-28). Istotą procesu konwergencji dochodowej jest bowiem doganianie przez kraje 
biedniejsze krajów bogatszych, a nie zbliżanie się do średniego poziomu dochodów w całej 
zbiorowości, obejmującej kraje bogatsze i biedniejsze. W opracowaniach na temat konwer-
gencji sporządzanych przez koła rządowe preferowanym punktem odniesienia jest zwykle 
przeciętny poziom PKB per capita w całej Unii, ponieważ poprawia to wskaźniki osiągnię-
tego już relatywnego poziomu dochodu. Jednak nie jest to metodologicznie poprawne, 
ponieważ na tę średnią wpływ mają również notowania poziomów dochodu w krajach 
uboższych (których nie trzeba doganiać). Dlatego właśnie w naszych analizach i prognozach 
konwergencji dochodowej w obrębie UE punktem odniesienia był zawsze średni poziom PKB 
per capita w UE-15, chociaż jego wyznaczanie wymagało każdorazowo dodatkowych obli-
czeń, bo zagregowane dane o PKB per capita dla tego obszaru nie są na ogół podawane. 
 

Prognozy konwergencji dochodowej 
 

Moje prognozy konwergencji dochodowej między Polską i innymi krajami EŚW a Europą 
Zachodnią sporządzane były przeważnie w powiązaniu z analizą dotychczasowego przebiegu 
tego procesu wykonywaną we wspomnianym zespole, choć niekiedy były to opracowania 
odrębne, napisane w całości przeze mnie (np. [11] i [12]). Ale nawet w opracowaniach pisa-
nych wspólnie prognozy konwergencji opracowywałem zawsze ja sam, korzystając jedynie z 
(nieocenionej) pomocy technicznej M. Próchniaka w dość skomplikowanych obliczeniach. 
 Chcę zaznaczyć, że w odniesieniu do sporządzanych przeze mnie analiz i ocen dalszego 
możliwego przebiegu konwergencji dochodowej określenie „prognozy” jest pewnym skrótem 
myślowym. Były to bowiem zawsze prognozy warunkowe (czy raczej symulacje) pokazujące, 
jak może przebiegać dalszy proces zamykania luki dochodowej dzielącej kraje EŚW od 
Europy Zachodniej, jeżeli wzrost gospodarczy na obu tych obszarach będzie przebiegał w 
przyszłości według założonych trajektorii (przyjmowane założenia co do dalszego wzrostu 
były dokładnie objaśnione). 
 W odróżnieniu od większości podobnych prognoz spotykanych w literaturze, opartych 
najczęściej na prostej ekstrapolacji dotychczasowych trendów lub dość arbitralnych założe-
niach co do przyszłej dynamiki wzrostu rozpatrywanych krajów, opracowywałem nie tylko 
prognozy ekstrapolacyjne, oparte na średniorocznych tempach wzrostu zanotowanych w 
różnych dotychczasowych okresach, lecz również prognozy analityczne, oparte na bardziej 
realistycznych założeniach co do przyszłej dynamiki wzrostu gospodarczego w poszczegól-
nych krajach EŚW oraz w Europie Zachodniej. Przy formułowaniu tych założeń korzystałem 
z dostępnych prognoz oraz z własnych analiz potencjału rozwojowego poszczególnych gos-
podarek, z uwzględnieniem popytowych i podażowych ograniczeń wzrostu. 
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 Wszystkie moje prognozy konwergencji dochodowej między krajami EŚW i Europą 
Zachodnią były wielowariantowe. Przeważnie podawałem trzy warianty prognozy: jeden 
ekstrapolacyjny i dwa analityczne. Na przykład w pracy [12], opublikowanej w 2010 r., 
przedstawiłem trzy warianty (scenariusze) dalszego przebiegu konwergencji dochodowej 
między 10 krajami EŚW należącymi wówczas do Unii Europejskiej (UE-10) oraz grupą 15 
państw Europy Zachodniej (UE-15), traktowaną jako punkt odniesienia w moich prognozach 
zamykania luki dochodowej. Pierwszy wariant miał charakter czysto ekstrapolacyjny; opierał 
się na założeniu, że poszczególne kraje EŚW oraz Europa Zachodnia jako całość utrzymają w 
przyszłości dynamikę PKB per capita notowaną w latach 1994-2010, czyli że będą rozwijały 
się w tym samym średniorocznym tempie co dotąd (uzupełnieniem była projekcja oparta na 
trendach z okresu 2000-2010). Dwa pozostałe warianty prognozy miały charakter analityczny 
– opierały się na określonych założeniach dotyczących przyszłego tempa wzrostu PKB 
(wyprowadzonych z dostępnych prognoz i własnych analiz) oraz prognozach demogra-
ficznych, pozwalających wyznaczyć odpowiadające temu tempo wzrostu PKB per capita. 
Wskazując wyjściowe rozmiary luki dochodowej dzielącej poszczególne kraje EŚW od 
Europy Zachodniej, w sporządzanych prognozach podawałem długość okresu (liczbę lat) 
niezbędnego do zamknięcia tej luki, czyli do osiągnięcia PKB per capita równego jego prze-
ciętnemu poziomowi w UE-15. 

Drugą szczególną (a nawet unikalną) cechą moich prognoz konwergencji dochodowej było 
to, że przy obliczaniu okresu niezbędnego do likwidacji luki dochodowej w stosunku do 
Europy Zachodniej podawałem zazwyczaj dla każdego kraju EŚW dwa szacunki długości 
tego okresu, odpowiadające dwóm alternatywnym wycenom wyjściowej relacji PKB per 
capita w danym kraju w stosunku do średniej wartości tego miernika w UE-15: według pary-
tetu siły nabywczej (PSN) i według bieżących kursów walutowych (BKW). W badaniach nad 
konwergencją dochodową za podstawę porównań poziomów dochodu przyjmuje się zwykle 
dane o PKB per capita liczonym według PSN i tak to czyniliśmy również w naszych anali-
zach dotychczasowego przebiegu procesów konwergencji. Jednak w przypadku prognoz, wy-
biegających niekiedy w daleką przyszłość, takie podejście może być ryzykowne. Po pierw-
sze, przeliczniki PSN i oparte na nich szacunki PKB per capita podawane przez różne źródła 
statystyki międzynarodowej (w tym wykorzystywane w naszych pracach dane MFW i Euro-
statu), są z natury rzeczy niedokładne i w odniesieniu do niektórych krajów EŚW wydają się 
zawyżone, co może skracać obliczaną na ich podstawie długość okresu niezbędnego do 
zamknięcia luki dochodowej. Po drugie, szacunki długości tego okresu oparte na wyjściowej 
(tzn. aktualnej w momencie sporządzania prognozy) relacji PKB per capita liczonej według 
PSN mogą być zaniżone, ponieważ nie uwzględniają one przyszłych zmian tego przelicznika 
wynikających z postępującego procesu wyrównywania poziomu cen w obrębie Unii Europej-
skiej17. Dlatego właśnie w moich prognozach dotyczących dalszego przebiegu konwergencji 
między krajami EŚW i Europą Zachodnią podawane były zwykle dwa alternatywne szacunki 

                                                           
17 W gruncie rzeczy ani obecne parytety siły nabywczej, ani obecne kursy walutowe nie są dobrym narzędziem 
w prognozowaniu dalszego przebiegu konwergencji dochodowej z uwagi na przyszłe zmiany w relacji cen i 
kursów, które trudno przewidzieć, zwłaszcza w długim horyzoncie czasowym.  
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wyjściowej luki dochodowej oraz okresu niezbędnego do jej zamknięcia, oparte na obu prze-
licznikach. Ponieważ dla wszystkich krajów EŚW wartość PKB per capita liczona według 
PSN jest dużo wyższa od wartości liczonej według BKW, obecne relacje tego miernika w 
stosunku do średniej UE-15 mierzone według BKW są znacznie niższe w porównaniu z 
szacunkami opartymi na PSN (niekiedy nawet o połowę niższe), a wynikająca z tego długość 
okresu niezbędnego do pełnej likwidacji luki dochodowej jest znacznie większa (niekiedy 2-3 
razy większa). Pierwszy zestaw wskaźników prognostycznych (z wyjściową relacją PKB per 
capita liczoną według PSN) był traktowany jako wariant podstawowy, ale z zastrzeżeniem, że 
obliczona w ten sposób długość okresu „doganiania” powinna być interpretowana jako szacu-
nek minimalny. Natomiast drugi zestaw wskaźników (oparty na PKB per capita liczonym 
według BKW) służył jako narzędzie kontrolne, wskazujące ewentualną górną granicę dłu-
gości okresu niezbędnego do likwidacji luki dochodowej18.  

Problemowi przelicznika walut stosowanego w międzynarodowych porównaniach PKB 
per capita poświęciłem odrębny wywód w pracy [19], gdyż jest to problem niezwykle ważny, 
a rzadko poruszany w badaniach nad konwergencją dochodową. Zwróciłem również uwagę 
na znane ograniczenia tego miernika jako przybliżonej miary poziomu dochodu przeciętnego 
obywatela. Niewątpliwie, lepszym przybliżeniem byłby dochód narodowy netto (DNN) lub 
ewentualnie brutto (DNB) przypadający na 1 mieszkańca (nawiasem mówiąc, w większości 
krajów EŚW wartość DNB jest znacznie niższa niż wartość PKB na skutek odpływu znacznej 
części zysków wypracowanych przez firmy zagraniczne działające w tych krajach). Niestety, 
wobec braku porównywalnych danych o DNB i DNN przeliczonych według PSN, w bada-
niach nad konwergencją dochodową w obrębie UE trzeba zadowolić się danymi o PKB.  

W prognozach konwergencji dochodowej między krajami Europy Środowo-Wschodniej i 
Europy Zachodniej sporządzanych do 2012 r. przyjmowałem założenie, że kraje EŚW – w 
horyzoncie czasowym objętym tymi prognozami – utrzymają swą przewagę pod względem 
tempa wzrostu PKB per capita nad krajami Europy Zachodniej (choć niekoniecznie tak dużą 
jak dotychczas), a w związku z tym proces konwergencji dochodowej pomiędzy tymi 
obszarami będzie kontynuowany. Oczywiście dopuszczałem, że w przyszłości – podobnie jak 
w przeszłości – mogą wystąpić pewne zahamowania procesu konwergencji w poszczególnych 
krajach EŚW lub w całej tej grupie, a nawet okresy dywergencji; jednak zakładałem, że w 
okresie objętym prognozą przeważać będzie tendencja do konwergencji (zgodnie z przyjętymi 
relacjami tempa wzrostu), a w rezultacie różnice w poziomie dochodów między EŚW i 
Europą Zachodnią będą się zmniejszać aż do całkowitego zrównania przeciętnego poziomu 
dochodów (aproksymowanego przez PKB per capita). W związku z tym końcowym elemen-
tem prognozy i jej ostatecznym celem było obliczenie dla każdego kraju EŚW długości 
okresu niezbędnego do likwidacji luki dochodowej, tzn. liczby lat niezbędnych do osiągnięcia 
średniego poziomu PKB per capita istniejącego w UE-15. Zgodnie ze znanym algorytmem 
konwergencji, długość tego okresu zależy od wyjściowego poziomu PKB per capita w danym 
kraju EŚW (mierzonego w stosunku do średniego poziomu tego wskaźnika w UE-15) oraz od 

                                                           
18 Podobne podejście w odniesieniu do danych o PKB było stosowane w porównawczych analizach gospodarek 
krajów EŚW i ogółu krajów posocjalistycznych omówionych wcześniej w punkcie 3.2. 
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relacji przyszłego tempa wzrostu PKB per capita w danym kraju i w grupie doganianej. Okres 
ten będzie tym krótszy, im wyższy jest osiągnięty już relatywny poziom PKB per capita w 
kraju uboższym i im większa jest przewaga tego kraju nad krajami bogatszymi pod względem 
tempa wzrostu (choć zależności te nie są liniowe).  

W 2012 r. ukazała się jednak długoterminowa prognoza demograficzna dla Europy, a w 
ślad za nią dwie długoterminowe prognozy ekonomiczne sygnowane przez Komisję Euro-
pejską i OECD. Prognozy te unaoczniły narastającą barierę demograficzną, związaną z niską 
dzietnością i procesami starzenia się ludności, zagrażającą dalszemu rozwojowi gospodar-
czemu Europy. W szczególnym stopniu dotyczy to krajów EŚW, w których występuje proces 
zmniejszania się liczby ludności, zwłaszcza ludności aktywnej zawodowo, potęgowany maso-
wą emigracją zarobkową, co może wkrótce doprowadzić do braku rąk do pracy i radykalnego 
spowolnienia wzrostu gospodarczego. Zgodnie z tymi prognozami, jeżeli te niekorzystne 
tendencje demograficzne nie zostaną przezwyciężone, to poczynając od około 2030 r. (lub 
nawet wcześniej) tempo wzrostu gospodarczego w większości krajów EŚW, a w szczegól-
ności w Polsce, zacznie się obniżać. Niekorzystne trendy demograficzne w mniejszym stopniu 
dotkną kraje Europy Zachodniej, gdzie procesy starzenia się ludności są kompensowane 
ciągłym dopływem młodych imigrantów. Jedną z konsekwencji może być spadek tempa 
konwergencji dochodowej pomiędzy EŚW i Europą Zachodnią, aż do całkowitego odwróce-
nia procesu konwergencji, czyli przejścia do dywergencji.  
 W związku z tym w moich prognozach konwergencji dochodowej sporządzanych po 2012 
r. pojawił się nowy, ostrzegawczy scenariusz, pokazujący możliwość odwrócenia tendencji do 
wyrównywania poziomu dochodów w obrębie Unii Europejskiej i ponownego narastania 
dystansu dochodowego między dwiema częściami UE. Przykładem tego są prognozy przed-
stawione w pracach [14], [15], [18] i [19], gdzie obok dwóch scenariuszy zakładających 
kontynuację konwergencji (ekstrapolacyjnego i analitycznego) wprowadzony został trzeci, 
całkowicie nowy scenariusz, oparty na długookresowej prognozie wzrostu gospodarczego 
opracowanej pod auspicjami Komisji Europejskiej. Scenariusz ten pokazuje, że poczynając od 
około 2030 r. – głównie w wyniku niekorzystnych zmian demograficznych – w większości 
krajów EŚW tempo konwergencji dochodowej w stosunku do Europy Zachodniej zacznie 
maleć, a po 2040 r. co najmniej cztery kraje EŚW (w tym Polska) przejdą od konwergencji do 
dywergencji, zaś pozostałe kraje tej grupy utkwią na osiągniętym już poziomie relatywnego 
wskaźnika dochodów w stosunku do UE-15, bez szansy na likwidację pozostałej części luki 
dochodowej (przynajmniej do 2060 r., bo taki jest horyzont tej prognozy). Według tej 
prognozy żaden z krajów EŚW nie zdoła w pełni zlikwidować luki dochodowej dzielącej go 
od Europy Zachodniej w ciągu najbliższych 40 lat.  
 Komentując tę prognozę podkreślałem, że aby zapobiec urzeczywistnieniu się tego sce-
nariusza, konieczne jest pilne podjęcie – w ramach polityki prowadzonej przez rządy 
poszczególnych państw oraz wspólnej polityki UE – wielokierunkowych działań zmierza-
jących do przezwyciężenia wyłaniających się zagrożeń dalszego rozwoju. W odniesieniu do 
Polski podkreśliłem konieczność opracowania i wdrożenia kompleksowego, długofalowego 
programu rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz wskazałem konkretne działania, które 
powinny być podjęte w ramach polityki społeczno-ekonomicznej państwa w celu pod-
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trzymania zadowalającego tempa wzrostu gospodarki i dalszego skracania dystansu dochodo-
wego w stosunku do Europy Zachodniej. 
 Na tle pozostałych krajów EŚW dotychczasowe osiągnięcia Polski w zmniejszaniu luki 
dochodowej w stosunku do Europy Zachodniej można uznać za zadowalające. Dzięki sto-
sunkowo wysokiej dynamice wzrostu gospodarczego i braku od ponad 25 lat jakiejkolwiek 
recesji wskaźnik PKB per capita w Polsce mierzony według PSN w stosunku do jego 
przeciętnego poziomu w UE-15 wzrósł prawie dwukrotnie: z 34 w 1993 r. do 63 w 2015 r. 
Jedynie trzy republiki bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia), startujące z podobnego poziomu 
dochodów, osiągnęły w tym czasie podobny postęp. Wszystkie moje prognozy konwergencji 
oparte na założeniu kontynuacji tego procesu wskazują, że okres niezbędny do osiągnięcia 
przez Polskę PKB per capita według PSN równego średniemu poziomowi tego wskaźnika w 
Europie Zachodniej (po dostosowaniu do punktu wyjściowego w 2015 r.) wynosi 15-20 lat. 
Za całkowicie nierealne w związku z tym należy uznać głoszone jeszcze do niedawna opty-
mistyczne opinie sugerujące, że Polska może dogonić Europę Zachodnią pod względem po-
ziomu dochodów w ciągu 10 lat (przy czym od tego czasu upłynęło już dobre kilka lat). Było 
to i jest nadal po prostu niemożliwe. Znacznie gorsze widoki rysują się przez Polską w przy-
padku, gdyby ziściła się prognoza Komisji Europejskiej uwzględniająca niekorzystne trendy 
demograficzne. Wówczas, jak to pokazałem w pracach [18] i [19], Polska mogłaby dojść 
najwyżej do 84% przeciętnego poziomu PKB per capita istniejącego w UE-15, i to dopiero 
około 2045 r., ale po osiągnięciu tego punktu dystans dochodowy między Polską i Europą 
Zachodnią zacząłby się powiększać. 
 Publikacja [19], tzn. artykuł napisany wspólnie z M. Próchniakiem i R. Rapackim, opubli-
kowany w „Ekonomiście” w 2016 r., zamyka cykl naszych dotychczasowych wspólnych 
badań nad konwergencją dochodową między Europą Środkowo-Wschodnią i Europą Zachod-
nią oraz cały powiązany tematycznie cykl moich prac przedstawiany tutaj do oceny. Artykuł 
ten jest nieznacznie poprawioną repliką referatu przedstawionego na 33. konferencji CIRET 
w Kopenhadze. Referat ten wzbudził duże zainteresowanie wśród badaczy zajmujących się 
analizą rozwoju gospodarczego krajów EŚW i problematyką zbieżności dochodowej w 
obrębie Unii Europejskiej, czego dowodem są liczne cytowania oraz zapytania nadsyłane do 
autorów. Tekst ten znalazł się również na liście lektur o gospodarkach wschodzących, zaleca-
nych przez Bibliotekę Kongresu USA dla polityków i urzędników państwowych.  
 Podsumowując, nasze badania nad zbieżnością dochodową w Unii Europejskiej, a w 
szczególności pomiędzy nowymi krajami członkowskimi z EŚW i Europą Zachodnią, przy-
czyniły się w znaczącym stopniu do opisania i wyjaśnienia procesów konwergencji dochodo-
wej na tym obszarze oraz wpływu integracji europejskiej na przebieg tych procesów. Chociaż 
piśmiennictwo na ten temat jest już dość obfite, nasze prace z tego zakresu zajmują poczesne 
miejsce w literaturze przedmiotu nie tylko pod względem liczby publikacji, lecz także ich 
zawartości, czego świadectwem jest duża liczba cytowań. W zakresie prognoz konwergencji, 
czy raczej ocen możliwości dalszego zmniejszania różnic dochodowych, moje pionierskie 
prace na ten temat nie mają na razie równorzędnej konkurencji. Nasze badania wniosły rów-
nież szereg nowych elementów do metodologii empirycznych badań nad zbieżnością docho-
dową w przestrzeni międzynarodowej.  
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3.6. Podsumowanie 
 

Moje najważniejsze osiągnięcia badawcze przedstawione w wybranym cyklu powiązanych 
tematycznie publikacji, w podziale na cztery wyodrębnione podtematy, można podsumować 
następująco: 
 

1) Porównawcze analizy bieżącej kondycji gospodarek 
 

 Systematyczne analizy bieżącej sytuacji gospodarczej Polski na tle Unii Europejskiej (wraz 
z oceną widoków na najbliższą przyszłość), zawarte w raportach o konkurencyjności 
gospodarki polskiej, wydawanych przez Instytut Gospodarki Światowej SGH; 

 Kilkakrotne porównawcze analizy stanu gospodarek krajów EŚW i ich perspektyw roz-
wojowych; 

 systematyczne analizy porównawcze gospodarek krajów posocjalistycznych z obszaru 
EŚW i EPW oraz WNP, zawarte w raportach o krajach transformacji, wydawanych przez 
Instytut Wschodni oraz Instytut Gospodarki Światowej SGH; 

 opracowanie autorskiej koncepcji analiz bieżącej sytuacji gospodarczej kraju w otoczeniu 
międzynarodowym oraz wieloaspektowych analiz porównawczych gospodarek krajów 
EŚW i innych krajów posocjalistycznych; 

 zaproponowanie nowych metod i narzędzi użytecznych w porównawczych analizach 
sytuacji gospodarczej różnych krajów oraz właściwych sposobów interpretacji podstawo-
wych wskaźników makroekonomicznych; 

 pogłębiona analiza głównych problemów rozwojowych krajów posocjalistycznych w 
okresie transformacji systemowej; 

 stwierdzenie nieadekwatności niektórych koncepcji teoretycznych tradycyjnej ekonomii 
(wzrost gospodarczy, bezrobocie, inflacja) do warunków istniejących w tej grupie krajów 
oraz zaproponowanie pożądanych modyfikacji tych koncepcji. 
 

2) Analizy wahań koniunkturalnych i ich synchronizacji  
 

 Analizy cykli wzrostowych w Polsce z wykorzystaniem autorskiej koncepcji wskaźnika 
referencyjnego; odtworzenie i objaśnienie przebiegu wahań cyklicznych w gospodarce pol-
skiej w okresie od 1975 r. (z dalszą analizą zmian koniunktury wykonywaną w ramach 
analiz bieżącej sytuacji gospodarczej); 

 dokładne zbadanie wpływu kryzysu globalnego na gospodarkę Polski i innych krajów 
EŚW oraz ogółu krajów posocjalistycznych, z wyjaśnieniem relatywnej odporności gospo-
darki polskiej na negatywne wstrząsy zewnętrzne; 

 wielokrotne badanie synchronizacji cyklicznych wahań aktywności gospodarczej w Polsce 
i w innych krajach EŚW z przebiegiem cykli koniunkturalnych w Europie Zachodniej; 
wykazanie rosnącej zbieżności zmian koniunktury w obrębie Unii Europejskiej pod wpły-
wem postępującej integracji gospodarczej. 
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3) Analizy i prognozy wzrostu gospodarczego 
 

 Analizy i prognozy wzrostu gospodarczego Polski i innych krajów EŚW oraz pozostałych 
krajów posocjalistycznych sporządzane i komentowane w ramach ciągłych badań nad 
sytuacją gospodarczą tej grupy krajów oraz badań nad konwergencją dochodową; 

 odtworzenie i objaśnienie trendów wzrostu gospodarczego krajów posocjalistycznych w 
okresie transformacji systemowej ze wskazaniem podokresów wysokiej i niskiej dynamiki; 

 analiza perspektyw wzrostu gospodarczego Polski i innych krajów EŚW w horyzoncie 10-
letnim z uwzględnieniem głównych czynników określających tempo wzrostu; 

 analiza ekonometryczna czynników wzrostu gospodarczego krajów posocjalistycznych ze 
wskazaniem głównych determinant wzrostu gospodarczego tej grupy krajów w okresie 
transformacji systemowej; 

 podważenie tezy o kluczowym znaczeniu stopy akumulacji w mechanizmie wzrostu gos-
podarczego tej grupy krajów i wskazanie pożądanego sposobu przedefiniowania pojęcia 
inwestycji jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego.  

 

4) Analizy i prognozy konwergencji dochodowej  
 

 Systematyczne analizy i prognozy konwergencji dochodowej między Polską i innymi 
krajami EŚW a Europą Zachodnią; 

 potwierdzenie występowania w obrębie Unii Europejskiej umiarkowanej tendencji do 
wyrównywania poziomu dochodów, zwłaszcza między nowymi krajami członkowskimi z 
EŚW i starymi krajami członkowskimi z Europy Zachodniej, i zmierzenie natężenia tego 
procesu; 

 gruntowne przebadanie ciągłości procesów konwergencji w tej relacji z objaśnieniem 
zmian zachodzących w natężeniu tych procesów oraz dokładaną identyfikacją okresów 
konwergencji i dywergencji; 

 potwierdzenie pozytywnego wpływu integracji europejskiej na przebieg procesów wy-
równywania dochodów w obrębie Unii Europejskiej, przy jednoczesnym wzroście wrażli-
wości gospodarek krajów EŚW na zmiany koniunktury w Europie Zachodniej i powolny 
wzrost gospodarczy w strefie euro; 

 wielowariantowe prognozy (symulacje) dalszego przebiegu konwergencji dochodowej 
między krajami EŚW i Europą Zachodnią, oparte na różnych scenariuszach przyszłego 
wzrostu gospodarczego, z oszacowaniem długości okresu niezbędnego do likwidacji luki 
dochodowej;  

 zbadanie implikacji narastającej bariery demograficznej dla dalszego przebiegu procesów 
konwergencji dochodowej w tej relacji; pokazanie możliwości zahamowania konwergen-
cji, a nawet przejścia do dywergencji w perspektywie najbliższych 10-20 lat; wskazanie 
działań koniecznych dla podtrzymania wzrostu gospodarczego krajów EŚW oraz procesu 
wyrównywania poziomu dochodów w Unii Europejskiej; 

 znaczący wkład do teoretycznego objaśnienia procesów konwergencji dochodowej oraz do 
metodologii badań nad konwergencją.  
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4. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 
 

4.1 Ekonomiczne aspekty zbrojeń i rozbrojenia 
 

W pierwszym etapie mojej pracy naukowo-badawczej, to jest w latach 1965-1985, głównym 
obszarem tematycznym moich badań były analizy dotyczące wpływu zbrojeń na rozwój 
gospodarczy oraz ekonomicznych aspektów redukcji zbrojeń i ewentualnego rozbrojenia. 
Problematyką tą zainteresowałem się jeszcze w okresie studiów i poświeciłem jej moją pracę 
magisterską (1964), a później pracę doktorską (1971). W pracach tych przeanalizowałem 
różne aspekty ekonomiczne redukcji zbrojeń na przykładzie Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych. Problematyce tej poświęciłem 30 prac opublikowanych w ciągu pierwszych 
20 lat mojej pracy naukowej oraz kilkanaście prac nieopublikowanych (wykonanych w 
projektach badawczych). Skupię tutaj uwagę na najważniejszych moich pracach z tego za-
kresu powstałych po uzyskaniu doktoratu.  
 W 1976 r. opublikowałem książkę pt. Gospodarka kapitalistyczna a rozbrojenie (pozycja 
A1 w wykazie publikacji), w której przeanalizowałem – na przykładzie Stanów Zjedno-
czonych i innych wysoko rozwiniętych krajów zachodnich – wpływ zbrojeń na rozwój wolnej 
gospodarki rynkowej oraz główne problemy ekonomiczne związane z redukcją zbrojeń lub 
częściowym bądź całkowitym rozbrojeniem, takie jak: wpływ redukcji wydatków wojsko-
wych na ogólną wielkość popytu (z uwzględnieniem efektów mnożnikowych), wpływ na 
strukturę produkcji, konwersja zasobów funkcjonujących w sektorze zbrojeniowym, wpływ 
na wielkość i strukturę zatrudnienia oraz wpływ na rozmiary i efekty wysiłku naukowo-
badawczego. W aneksie teoretycznym przedstawiłem model pokazujący wpływ zbrojeń na 
gospodarkę z punktu widzenia bilansu podaży i popytu i tempa wzrostu gospodarczego oraz 
sformułowałem warunki, które muszą być spełnione w celu zamknięcia luki popytowej 
powstającej w wyniku zmniejszenia wydatków wojskowych. Pokazałem także sposób wy-
korzystania modelu nakładów i wyników do badania zmian zachodzących w gałęziowej i 
przestrzennej strukturze gospodarki pod wpływem zmniejszenia wydatków wojskowych. 
Przedstawiłem również w ujęciu modelowym wpływ redukcji zbrojeń na rozmiary działal-
ności naukowo-badawczej oraz jej efekty społeczno-ekonomiczne. Opracowałem też model, 
który może służyć jako podstawa do zaprojektowania programu rekonwersji w celu zapew-
nienia optymalnego wykorzystania zasobów zwolnionych w wyniku redukcji zbrojeń do 
potrzeb cywilnych. Omawiana książka została wyróżniona nagrodą indywidualną Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia naukowe, przyznaną w 1977 r.19.  
 Drugą moją ważną pracą dotyczącą wpływu zbrojeń na gospodarkę był obszerny raport 
analityczny pt. Armaments and the Macroeconomic Performance. An Empirical Examination 
of the Experience in Various Regions and Systems, 1960-1978 (J27 w wykazie publikacji). 
Było to studium opracowane w 1981 r. w ramach prac międzynarodowej grupy ekspertów 
powołanej przez ONZ, badającej zależności zachodzące między zbrojeniami a rozwojem 

                                                           
19 Dwie zespołowe nagrody Ministra Spraw Zagranicznych otrzymałem ponadto za udział autorski w dwóch 
pracach zbiorowych z tego zakresu przedmiotowego (B7 i B8), wydanych w 1980 r. i 1986 r.  
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gospodarczym na świecie. (Formalnie biorąc, nie byłem członkiem tej grupy, lecz wyko-
nawcą opracowania zleconego przez polskie MSZ). W raporcie tym przeprowadziłem grun-
towną analizę ekonometryczną wpływu zbrojeń na rozwój gospodarczy, podział dochodu 
narodowego, poziom zatrudnienia i bezrobocia oraz stopę inflacji w szerokiej próbie obej-
mującej 112 krajów podzielonych na cztery grupy regionalne (reprezentujące zarazem 
odmienne systemy ekonomiczne i różne poziomy rozwoju). Analiza obejmowała okres 1960-
1978 i była prowadzona na danych rocznych, w ujęciu panelowym i przekrojowym. Chociaż 
uzyskane wyniki nie były całkiem jednoznaczne (po części ze względu na duże zróżnico-
wanie badanej próby oraz luki i nieścisłości w dostępnych danych statystycznych), analiza ta 
wykazała, że wpływ zbrojeń na rozwój gospodarki światowej w omawianym okresie był, 
ogólnie biorąc, negatywny – przynajmniej w kategoriach zależności pomiędzy relatywną 
wielkością wydatków wojskowych (w proporcji do PKB) i ich zmiennością a tempem 
wzrostu PKB i jego stabilnością. Ta konkluzja wyraźnie kontrastowała z obiegowym poglą-
dem o korzystnym wpływie wydatków wojskowych na poziom aktywności gospodarczej i 
wzrost gospodarczy, ukształtowanym na podstawie doświadczeń historycznych niektórych 
wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych, uogólnionym w teorii keynesistowskiej i 
przyjmowanym często jako rodzaj aksjomatu. W świetle tej analizy zbrojenia (przynajmniej 
nadmierne zbrojenia) można było uznać raczej za hamulec niż stymulant rozwoju 
gospodarczego większości krajów świata. Wyniki analizy wskazywały jednoznacznie, że na 
płaszczyźnie ekonomicznej beneficjentami wyścigu zbrojeń są jedynie niektóre kraje wysoko 
rozwinięte (głównie Stany Zjednoczone) oraz kraje dostarczające surowców strategicznych 
(głównie kraje naftowe), podczas gdy większość pozostałych państw – bez względu na ustrój 
polityczny, system gospodarczy i poziom rozwoju – raczej traci niż zyskuje na zbrojeniach.  
 W 1982 r. opublikowałem w „Ekonomiście” artykuł C8 (z repliką anglojęzyczną opubliko-
waną później w „Oeconomica Polona”) zawierający analizę alternatywnych kosztów zbrojeń, 
czyli konkurencyjności wydatków wojskowych względem potrzeb cywilnych. Tym razem 
analiza objęła węższą grupę 18 krajów oferujących kompletne i porównywalne dane (przy 
zachowaniu jednak różnorodności badanej próby i jej globalnego zasięgu). Analiza regresji 
wykonanej na szeregach czasowych, opisującej przesunięcia w podziale dochodu narodowego 
zachodzące pod wpływem zmian wydatków wojskowych, wykazała, że rosnące wydatki 
wojskowe wypierają przede wszystkim cywilne wydatki publiczne oraz osłabiają wzrost spo-
życia indywidualnego, uderzając bezpośrednio w dobrobyt społeczny.  
 Znaczna część moich badań w tym obszarze tematycznym dotyczyła wpływu zbrojeń i ich 
redukcji na wielkość i strukturę zatrudnienia. W krajach o dużej skali zaangażowania militar-
nego podnoszone były obawy, że znaczna redukcja programów wojskowych przyczyni się do 
wzrostu bezrobocia, a tracący pracę pracownicy zakładów zbrojeniowych i demobilizowani 
żołnierze mogą mieć duże trudności ze znalezieniem alternatywnych zajęć. W kilku pracach 
na ten temat (B5, B6, C6, C10, D4, F40) wyjaśniałem, że na dłuższą metę nie powinno być 
problemu z zatrudnieniem zwalnianych pracowników przemysłu zbrojeniowego, gdyż pro-
dukcja zbrojeniowa odznacza się znacznie niższą pracochłonnością niż produkcja cywilna, a 
więc ewentualna redukcja zatrudnienia w sektorze wojskowym będzie skompensowana z 
nadwyżką przyrostem zatrudnienia w sektorze cywilnym, o ile tylko rząd zadba o zamknięcie 
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luki popytowej powstałej w wyniku redukcji zbrojeń poprzez odpowiednie zwiększenie wy-
datków cywilnych. Natomiast demobilizowani wojskowi mogą być zatrudnieni w rządowych 
programach cywilnych, rozszerzonych dzięki oszczędnościom budżetowym uzyskanym ze 
zmniejszenia wydatków wojskowych. Na krótką metę mogą oczywiście powstać pewne per-
turbacje na rynku pracy, związane z koniecznością przekwalifikowania i przeniesienia części 
zasobów pracy.  
 Wiele uwagi w moich pracach poświęcałem również analizie wojskowych programów 
badań i rozwoju (B+R) oraz możliwości ich konwersji na potrzeby cywilne. Problematyce tej 
poświęciłem osobny rozdział w omówionej już książce A1, a także obszerne studium anali-
tyczne J26 dotyczące prawie w całości tego tematu. W wysoko rozwiniętych i uprzemysło-
wionych krajach zachodnich (zwłascza w USA) podnoszony był argument, że duża redukcja 
zbrojeń doprowadziłaby do poważnego uszczuplenia rządowych programów B+R, które 
generują szeroki strumień innowacji przydatnych zarówno do celów wojskowych, jak i cywil-
nych. Przywołując znane powiedzenie, iż „wojna jest matką wynalazków”, wskazywano 
wiele epokowych odkryć, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne życie, a które 
zrodziły się w wyniku prac prowadzonych najpierw w laboratoriach wojskowych. Nie uprasz-
czając i nie lekceważąc bynajmniej tego ważnego problemu, w dyskusjach na ten temat 
zawsze podkreślałem, że pieniądze wydawane na wojskowe programy B+R można by równie 
dobrze przeznaczyć na badania o charakterze cywilnym, gdzie cywilny efekt użytkowy jest 
bezpośrednim celem, a nie efektem ubocznym prowadzonych badań. Gdyby zatem w wyniku 
redukcji zbrojeń doszło nawet do pewnego zmniejszenia całkowitej sumy publicznych i pry-
watnych nakładów na B+R oraz ogólnej skali wysiłku naukowo-badawczego w określonym 
kraju, nie znaczny to jeszcze, że suma innowacji płynących z działalności naukowo-badaw-
czej do sfery cywilnej uległaby zmniejszeniu. Jeżeli zatem sytuacja międzynarodowa na to 
pozwoli, należy inwestować przede wszystkim w badania podtrzymujące, wydłużające i 
wzbogacające ludzkie życie, a nie w badania niszczące życie i zdrowie oraz uszczuplające 
dobrobyt społeczny. 
 Podsumowując, moje prace na temat wpływu zbrojeń na gospodarkę i ekonomicznych 
problemów związanych z redukcją zbrojeń lub rozbrojeniem zawierały wszechstronną analizę 
zależności pomiędzy wyścigiem zbrojeń a rozwojem społeczno-gospodarczym, z uwzględnie-
niem problematyki dotyczącej przestawienia zmilitaryzowanej gospodarki na tor pokojowego 
rozwoju. Pomimo nieuniknionego kontekstu politycznego dyskusji nad problematyką zbrojeń 
i rozbrojenia w wymiarze globalnym, starałem się utrzymać moje prace na ten temat w kon-
wencji wolnej od obciążeń politycznych, na gruncie rzetelnej i obiektywnej analizy naukowej. 
Jestem rad, że dane mi było dołączyć merytoryczny głos do odwiecznej i wciąż aktualnej 
dyskusji na temat możliwości stworzenia świata wolnego od wojen. 
 

4.2. Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej 
 

W drugim etapie pracy naukowo-badawczej, przypadającym mniej więcej na lata 1990-2005, 
głównym obszarem tematycznym moich badań były cykle koniunkturalne, a zwłaszcza prace 
nad projektowaniem i testowaniem systemów diagnozowania i prognozowania koniunktury 
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dla gospodarki polskiej opartych na barometrach i innych złożonych wskaźnikach aktywności 
gospodarczej. Badania te były prowadzone w ramach pięciu kolejnych kierowanych przeze 
mnie zespołowych projektów badawczych, finansowanych z grantów pozyskanych ze źródeł 
krajowych i zagranicznych (trzy granty KBN, grant Komitetu Integracji Europejskiej z fun-
duszu unijnego Phare Fiesta II oraz grant CERGE-EI Foundation uzyskany w programie 
Global Development Network). Dodatkowym źródłem finansowania tych rozległych i ogrom-
nie pracochłonnych badań empirycznych (z bardzo dużą skalą obliczeń) były badania statu-
towe Instytutu Rozwoju Gospodarczego i Kolegium Gospodarki Światowej SGH. 
 Badania te obejmowały trzy wzajemnie powiązane części składowe, realizowane w kolej-
nych etapach lub równolegle: 
 

1)  zaprojektowanie i stestowanie syntetycznego wskaźnika ogólnej aktywności gospo-
darczej – jako narzędzia niezbędnego do odtworzenia ogólnego obrazu wahań cyklicz-
nych w gospodarce oraz punktu odniesienia dla barometrów koniunktury; 

2)  zaprojektowanie i stestowanie zestawu barometrów koniunktury opartych na danych 
ilościowych i jakościowych, mających własności wyprzedzające w stosunku do zmian 
ogólnej aktywności gospodarczej opisywanych przez wskaźnik referencyjny – jako 
podstawowego narzędzia diagnozy i prognozy koniunktury; 

3)  zaprojektowanie i stestowanie złożonych wskaźników koniunktury opartych wyłącznie 
na danych jakościowych, pozyskiwanych z badań ankietowych – jako dodatkowego 
narzędzia przydatnego w monitorowaniu zmian koniunktury. 

 

 Teoretyczne i metodologiczne podstawy tych badań były tworzone już wcześniej, m.in. w 
moich pracach na temat metod diagnozowania i prognozowania koniunktury, a w szczegól-
ności zasad budowy barometrów i innych złożonych wskaźników koniunktury (pozycje A2, 
A3, C7, C12 i H4 wykazu publikacji). Kilka odrębnych prac poświęciłem ocenie przydatności 
wskaźników opartych na danych ankietowych w analizach i prognozach koniunktury (B11, 
B45, C11, C22). Ogólną ramą metodologiczną w tych badaniach była koncepcja cyklu 
wzrostowego, przedstawiona w A2, A3 i H4, a rozwinięta w dalszych moich pracach z tego 
zakresu, oraz koncepcja barometrów koniunktury przyjęta w systemie barometrów OECD 
(omówiona w B23 i C12). 
 Punktem wyjścia moich badań nad złożonymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki 
polskiej było stworzenie dużej bazy danych źródłowych, obejmującej dostatecznie długie 
szeregi czasowe ponad 100 zmiennych makro- i mikroekonomicznych, mających pokrycie w 
dostępnych danych ilościowych i jakościowych gromadzonych w przedziałach miesięcznych 
bądź kwartalnych (interpolowanych następnie do częstotliwości miesięcznej), opisujących 
różne procesy ekonomiczne istotne w mechanizmach cyklu koniunkturalnego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wskaźników mających właściwości wyprzedzające w stosunku do 
zmian ogólnej aktywności gospodarczej. Zmienne te, po wyizolowaniu ich komponent cyk-
licznych, zostały dokładnie przebadane pod względem ich zmienności cyklicznej, korelacji 
wzajemnej oraz zgodności z cyklem ogólnogospodarczym opisywanym przez wskaźnik 
referencyjny, z uwzględnieniem wyprzedzeń lub opóźnień, głównie pod kątem widzenia ich 
przydatności do budowy barometrów, ale także do wyjaśniania prawidłowości cyklicznego 
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rozwoju gospodarki. Efektem wstępnej selekcji był zbiór około 50 wskaźników uznanych za 
przydatne w tworzeniu systemu monitorowania koniunktury. Wyniki analizy tych 
wskaźników zostały przedstawione w publikacjach B24 i B34. Zestaw badanych zmiennych 
był później modyfikowany i rozszerzany, w miarę pojawiania się nowych ciągów danych oraz 
postępu prac nad tworzeniem i doskonaleniem złożonych wskaźników koniunktury. Pod 
koniec prac nad tym tematem kompletna baza danych, z uwzględnieniem całego zestawu 
utworzonych wskaźników złożonych, obejmowała kilkaset zmiennych. 
 Pierwszym etapem pracy nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki 
polskiej było opracowanie agregatowego wskaźnika aktywności gospodarczej GCI (general 
coincident index). Wskaźnik ten był niezbędny jako szereg referencyjny do konstrukcji 
barometrów, czyli złożonych wskaźników wyprzedzających, gdyż kwartalna statystyka PKB 
była dostępna dopiero od 1992 r., a początek badanego okresu został ustalony w 1975 r. 
Wskaźnik GCI, obliczany w przedziałach miesięcznych, był średnią ważoną wskaźników 
produkcji lub obrotów w pięciu głównych działach gospodarki: przemyśle, budownictwie, 
rolnictwie, transporcie i handlu, z wagami odzwierciedlającymi udział tych sektorów w two-
rzeniu PKB (a wcześniej dochodu narodowego brutto liczonego w sferze produkcji material-
nej). Szereg czasowy tego wskaźnika został obliczony dla okresu od 1975 r., a jego składnik 
cykliczny – izolowany w procedurze detrendyzacyjnej PAT (phase-average trend), połączo-
nej z procedurą desezonalizacyjną i wygładzającą X11-ARIMA20 – posłużył do odtworzenia 
obrazu wahań cyklicznych w gospodarce polskiej w badanym okresie. Jednym z pierwszych 
doniesień naukowych na ten temat był mój referat przedstawiony na konferencji CIRET w 
Helsinkach w 1997 r. (opublikowany potem jako rozdział monografii B32), a wcześniej arty-
kuł C15 opublikowany w „Ekonomiście” w 1996 r. W ślad za tym ukazało się kilka dalszych 
publikacji zawierających analizę cykli wzrostowych w Polsce prowadzoną za pomocą tego 
wskaźnika na aktualizowanych sukcesywnie szeregach czasowych (np. C16, C17, C26, F16, 
B4621). Mój autorski wskaźnik referencyjny wzbudził spore zainteresowanie wśród badaczy 
koniunktury, gdyż pokazał, w jaki sposób można wyznaczać cykle koniunkturalne w krajach 
nie mających jeszcze kwartalnej statystyki PKB. 
 Drugim etapem tych badań było konstruowanie i testowanie różnych wariantów baro-
metrów koniunktury dla gospodarki polskiej zgodnych ze standardami OECD, rozumianych 
jako odpowiednio dobrane zestawy czułych wskaźników ilościowych i jakościowych, mają-
cych właściwości wyprzedzające w stosunku do rzeczywistych zmian ogólnej aktywności 
gospodarczej, oraz tworzone z nich wskaźniki zbiorcze (composite leading indicators – CLI). 
Dobór zmiennych włączanych do barometru oparty był na określonych kryteriach ekonomicz-
nych i statystycznych (znaczenie ekonomiczne i rola w mechanizmie cyklu, zgodność z 
wahaniami wskaźnika referencyjnego, wyprzedzający charakter i regularność zmian cyklicz-
nych itp.). Skonstruowałem i przetestowałem łącznie kilkadziesiąt odmian barometru o krót-

                                                           
20 Program X11-ARIMA (a później X12-ARIMA) był już ogólnie dostępny w pakietach kalkulacyjnych, 
natomiast program PAT (z trendem nieliniowym dostosowanym do rozkładu danych) otrzymałem z Dyrektoriatu 
Ekonomii i Statystyki OECD. 
21 Ta ostatnia praca jest uwzględniona jako pozycja [1] w cyklu publikacji przedstawionym do oceny i 
omówiona wyżej w punkcie 3.3. 
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szym i dłuższym sygnale, modyfikowanych i doskonalonych w kolejnych edycjach moich 
barometrów (prace te były wykonywane w systemie ciągłym i co roku opracowywana była 
nowa edycja barometrów, uwzględniająca najnowsze dane i ewentualne dodatkowe zmienne). 
 Barometr koniunktury jest narzędziem wymagającym ciągłej aktualizacji i weryfikacji. 
Operacyjne wykorzystanie opracowanych konstrukcji barometru byłoby możliwe po ich prze-
jęciu przez wyspecjalizowany ośrodek badawczy dysponujący odpowiednimi zdolnościami 
kalkulacyjnymi i analitycznymi – tak jak to jest w innych krajach, gdzie aktualne wskazania 
barometrów administrowanych przez różne instytucje publikowane są na bieżąco. Moje prace 
nad barometrami koniunktury dla gospodarki polskiej wskazały drogę do stworzenia w Polsce 
stałego systemu monitorowania koniunktury gospodarczej opartego na wykorzystaniu baro-
metrów i innych syntetycznych wskaźników. Do tego potrzebne są jednak nie tylko właściwe 
narzędzia, lecz także odpowiednie fundusze oraz zainteresowanie ze strony instytucji publicz-
nej lub prywatnej, która podjęłaby się wdrożenia opracowanego systemu monitorowania 
koniunktury i jego prowadzenia jako źródła informacji przydatnych do celów polityki gospo-
darczej i praktyki biznesu. Co prawda, nie prowadziłem w tym kierunku aktywnej akwizycji, 
skupiając uwagę na pracy badawczej i rozwojowej, ale najważniejsze instytucje publiczne 
odpowiedzialne za politykę informacyjną o stanie gospodarki były informowane o prowadzo-
nych badaniach i o możliwości operacyjnego wykorzystania ich wyników; żadna z nich nie 
zgłosiła jednak zainteresowania możliwością przejęcia tych narzędzi wraz z bazą danych i 
oprogramowaniem do uruchomienia operacyjnego systemu monitorowania koniunktury 
opartego na metodzie barometrycznej. Mimo braku operacyjnej kontynuacji badania te przy-
czyniły się do upowszechnienia rzeczowej wiedzy o barometrach jako metodzie diagnozo-
wania i prognozowania koniunktury, pewnego udoskonalenia tej metody oraz lepszego 
rozpoznania prawidłowości cyklicznych wahań aktywności gospodarczej w Polsce. Moje 
prace na ten temat wzbudziły spore zainteresowanie wśród badaczy koniunktury w kraju i za 
granicą, czego wyrazem był m.in. udział kilku wybitnych specjalistów z tej dziedziny w 
moich projektach badawczych. Ostateczna wersja mojego barometru została zaadoptowana 
przy tworzeniu podobnego barometru dla gospodarki Włoch w instytucie ISAE w Rzymie. 
 Wyniki moich prac nad barometrem koniunktury dla gospodarki polskiej zostały przed-
stawione w wielu publikacjach. Zasadniczą ich część stanowią prace zawarte w czterech 
monografiach pod moją redakcją (A7, A8, A9, A10), wydanych w „Pracach i Materiałach” 
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH na zakończenie wspomnianych wyżej projektów 
badawczych zlokalizowanych w tym instytucie (odnośne rozdziały napisane przeze mnie lub 
z moim współautorstwem to pozycje: B20, B21, B22, B28, B36, B37, B47 wykazu publika-
cji). Kilka referatów na ten temat zostało przedstawionych na konferencjach naukowych (F8, 
F9, F10, F12, F16, F31), a niektóre prace zostały opublikowane w postaci artykułów w 
czasopismach naukowych (C17, C18, C32). Do tego należałoby dołączyć kilkanaście nie-
publikowanych raportów z projektów badawczych i badań statutowych związanych z tym 
tematem (pozycje J10-J20 oraz J22-J25 w wykazie publikacji). Kilka odrębnych publikacji 
zostało poświęconych omówieniu roli badań ankietowych w diagnozowaniu i prognozowaniu 
koniunktury oraz sposobom wykorzystania danych jakościowych pochodzących z tego źródła 
w barometrach i innych systemach monitorowania koniunktury. 
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 Trzecim fragmentem moich badań w tym obszarze tematycznym były prace związane z 
konstrukcją i testowaniem złożonych wskaźników koniunktury dla gospodarki polskiej opar-
tych na danych jakościowych, pochodzących z ankietowych badań koniunktury prowadzo-
nych w różnych sektorach gospodarki. Badania takie w Polsce prowadzi od wielu lat syste-
matycznie Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG) oraz Główny Urząd Statystyczny 
(GUS), nie licząc pewnych dodatkowych badań sektorowych prowadzonych przez inne 
ośrodki. Przydatność danych ankietowych w ocenach koniunktury została potwierdzona w 
wielu badaniach. Dane te uzupełniają dostępną statystykę gospodarczą i pozwalają spraw-
dzać jej adekwatność, a ponadto zawierają wiele informacji prognostycznych, co sprawia, że 
wyprowadzane z nich wskaźniki zbiorcze mają własności wyprzedzające w stosunku do 
rzeczywistych zmian aktywności gospodarczej, co jest bardzo ważne w ocenach koniunktury. 
 Dlatego w moich pracach nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki 
polskiej poświęciłem również wiele uwagi wskaźnikom opartym wyłącznie na danych ankie-
towych. Takie wskaźniki, obliczane w wielu krajach (obecnie też w Polsce), nazywane są 
zwykle wskaźnikami nastrojów gospodarczych (economic sentiment indicator – ESI) lub 
wskaźnikami klimatu gospodarczego (economic climate indicator – ECI). Są one obliczane 
według różnych formuł, jako średnia ważona pewnych wskaźników cząstkowych, opisują-
cych tendencje koniunktury w różnych sektorach gospodarki. Algorytm przyjęty do wy-
znaczania tego wskaźnika w zharmonizowanym systemie testów koniunktury obowiązującym 
w Unii Europejskiej (kilkakrotnie zresztą modyfikowany) budzi duże wątpliwości co listy 
uwzględnianych sektorów, doboru konkretnych zmiennych składowych i arbitralnie ustala-
nych wag. Dlatego w moich badaniach testowałem również różne alternatywne formuły 
takiego wskaźnika mojego autorstwa. 
 Chcąc sprawdzić przydatność tego typu wskaźników do oceny koniunktury gospodarczej 
w Polsce, porównywałem kilkakrotnie kilka różnych formuł takiego wskaźnika, wypełnio-
nych danymi pochodzącymi z obu wymienionych źródeł (GUS i IRG). Punktem odniesienia 
do oceny własności diagnostycznych i prognostycznych tych wskaźników był wskaźnik GCI 
mojego autorstwa (omówiony wyżej) oraz dynamika PKB i produkcji przemysłowej. Analiza 
obejmowała okres od 1994 r. (ostatnio do 2007 r.), dla którego dostępne były wszystkie 
potrzebne dane. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność tego rodzaju wskaźników w 
monitorowaniu koniunktury i sygnalizowaniu jej zmian. Bardziej realistyczne wskazania co 
do zmian dynamiki PKB dawały wskaźniki wypełnione danymi IRG, ale wskaźniki oparte na 
danych GUS były bardziej zgodne z wahaniami składnika cyklicznego PKB. Żadna z testowa-
nych formuł syntetycznego wskaźnika koniunktury nie ujawniła bezwzględnej przewagi nad 
innymi, co jednak nie oznacza, iż pojemność wskaźnika oraz spójność logiczna formuły 
stosowanej do jego wyznaczenia nie mają znaczenia. Całkowicie nowym wnioskiem było 
spostrzeżenie, że tego typu wskaźniki nadają się raczej do oceny zmian dynamiki gospodar-
czej, niż do oceny zmian poziomu aktywności (wbrew przyjętemu zazwyczaj sposobowi 
interpretacji takich wskaźników). 
 Wyniki moich badań nad złożonymi wskaźnikami koniunktury opartymi na danych 
ankietowych, wykonywanych w latach 1998-2008, zostały opublikowane w postaci 10 roz-
działów zawartych w siedmiu monografiach wydanych w kraju i za granicą oraz trzech 
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artykułów w czasopismach naukowych (w wykazie publikacji są to pozycje: B29, B30, B33, 
B38, B39, B41, B44, B45, B48, B51, C22, C24, C32). Kilka z tych analiz było wcześniej 
przedstawionych w formie referatów na konferencjach naukowych (m. in. na konferencjach 
CIRET w Paryżu w 2000 r. i w Tajpej w 2002 r. oraz IMAEC w Madrycie w 2002 r.). 
 Na koniec chciałbym odnotować trzy istotne cechy charakterystyczne całego tego cyklu 
badań. Po pierwsze, badania te miały autentycznie zespołowy charakter. Wprawdzie więk-
szość zadań analitycznych związanych z badaniem zmienności cyklicznej różnych wskaź-
ników koniunktury i tworzonych na ich podstawie wskaźników zbiorczych wykonywał kilku-
osobowy zespół operacyjny (o zmiennym składzie) pracujący pod moim kierunkiem w syste-
mie ciągłym, jednak w większych projektach badawczych finansowanych z grantów uczestni-
czyło łącznie ponad 30 badaczy, reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju i za granicą 
(w tym kilku wybitnych znawców tej problematyki). Po drugie, kierowane przeze mnie 
badania zwieńczone zostały czterema monografiami, zawierającymi łącznie 71 prac, w tym 
29 prac napisanych przeze mnie lub z moim współautorstwem i 42 prace napisane przez 
innych autorów, wśród których znalazło się kilku bardzo znanych badaczy cykli koniunktu-
ralnych, będących autorytetami w tej dziedzinie. Po trzecie, przez moje projekty badawcze 
przewinęło się kilkunastu młodych adeptów ekonomii (także studentów), stawiających 
dopiero pierwsze kroki w pracy naukowej, którzy występując w roli asystentów rozszerzali i 
pogłębiali swoją wiedzę z zakresu koniunktury gospodarczej i zapoznawali się z warsztatem 
badań empirycznych. Niektórzy z nich rozpoczęli potem własną karierę naukową. 
 Sumując, uważam, iż moje badania nad cyklami koniunkturalnymi w Polsce i złożonymi 
wskaźnikami służącymi do diagnozowania i prognozowania koniunktury przyczyniły się w 
istotnym stopniu do powiększenia stanu wiedzy w tym zakresie przedmiotowym (zwłaszcza 
w zakresie prawidłowości cyklicznego rozwoju polskiej gospodarki) oraz do rozwoju narzę-
dzi i metod analizy i prognozy koniunktury. Kierowane przeze mnie projekty badawcze stały 
się platformą szerokiej współpracy naukowej i wymiany doświadczeń w tej dziedzinie, 
zajmującej poczesne miejsce w dorobku polskiej ekonomii. Świadectwem mojej wieloletniej 
aktywności w tym obszarze badawczym jest w sumie 85 prac, w tym 6 monografii mojego 
autorstwa lub pod moją redakcją, 40 rozdziałów w monografiach wydanych w kraju i za gra-
nicą, 12 artykułów w czasopismach naukowych, 15 referatów przedstawionych na konferen-
cjach oraz 12 raportów z projektów badawczych. 
 

5. Projekty badawcze 
 

Granty 
 

W latach 1977-2010 uczestniczyłem w 12 projektach badawczych o zasięgu krajowym lub 
międzynarodowym, w tym w 5 projektach badawczych realizowanych w ramach pozyska-
nych przeze mnie grantów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. W pięciu 
projektach pełniłem funkcję kierownika projektu, w dwóch sekretarza naukowego lub p.o. 
kierownika projektu, w trzech – kierownika tematu lub grupy tematycznej, w pozostałych 
wystąpiłem jako uczestnik. Efektem mego udziału w tych badaniach było 41 publikacji, 
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kilkanaście referatów przedstawionych na konferencjach naukowych oraz 4 monografie pod 
moją redakcją zawierające prace powstałe w kierowanych przeze mnie projektach. Kierowane 
przeze mnie projekty badawcze (chociaż dotyczyły bezpośrednio gospodarki Polski) miały 
charakter międzynarodowy. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 30 badaczy, w tym kilku 
wybitnych ekspertów z zagranicy. Projekty te były też szkołą specjalistycznej wiedzy i war-
sztatu badawczego dla dość licznej grupy młodych adeptów ekonomii (także studentów), 
pełniących funkcje asystentów; niektórzy z nich podjęli potem własną pracę naukową. 
 Poniżej przedstawiam pełny wykaz tych projektów ze wskazaniem pełnionych przeze mnie 
funkcji i wykonanych opracowań naukowych (numeracja jak w wykazie publikacji – zał.4)22. 
 

1975-78  Projekt badawczy MR.III.3 
    „Przemiany społeczno-ekonomiczne i polityka zagraniczna  
    krajów kapitalistycznych i krajów rozwijających się” 
    Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się SGPiS 
    Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Sadzikowski 
    Udział własny: sekretarz naukowy i kierownik tematu (zespół 7-osobowy); 
    wykonane opracowania: J4, J5, J6. 
 

1979-81  Projekt badawczy ONZ 
  „Zależność między rozbrojeniem i rozwojem” 
   Udział własny: uczestnik badań (podwykonawca za pośrednictwem MSZ); 
   wykonane opracowania: raport J27. 
 

1986-90  Projekt badawczy CPBP 11.8 
  „Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne rozwoju Polski” 
   Instytut Gospodarki Światowej SGPiS 
   Kierownik projektu: prof. dr hab. Lucjan Ciamaga 
   Udział własny: kierownik tematu (zespół 10-osobowy); 
   wykonane opracowania: B9. 
 

1994-96  Projekt badawczy KBN nr 1 P110 023 06 
  „Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki Polski” 
   Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH  
   Kierownik projektu: dr Zbigniew Matkowski 
   Udział własny: kierownik projektu i główny wykonawca 
   (zespół 15-osobowy o składzie międzynarodowym); 
   wykonane opracowania: raport końcowy J22 oraz monografia A7 (red. nauk.) 
   i zamieszczone w niej własne prace B16-B26. 
 

1995-98  Projekt badawczy KBN nr H02C 057 09 
    „Perspektywy współpracy gospodarczej Polski 
   z państwami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią” 

                                                           
22 Skróty: SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki; SGH – Szkoła Główna Handlowa. 
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   Instytut Gospodarki Światowej SGH 
     Kierownik projektu: prof. dr hab. Eufemia Teichman 
   Udział własny: kierownik grupy tematycznej (zespół 9-osobowy), 
   a od 1996 r. p.o. kierownika projektu (zespół 28-osobowy międzynarodowy); 
   wykonane opracowania: B31. 
 

1997-98  Grant Komitetu Integracji Europejskiej (z funduszu UE Phare Fiesta II) 
  „Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej 
   dostosowane do zharmonizowanych standardów UE i OECD” 
   Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH  
   Kierownik projektu: dr Zbigniew Matkowski 
   Udział własny: kierownik projektu i główny wykonawca (zespół 13-osobowy); 
   wykonane opracowania: monografia A8 (red. nauk.)  
   i zamieszczone w niej własne prace B26-B30. 
 

1998-99  Projekt badawczy KBN nr 2 H02C 00214 
  „Barometry koniunktury dla gospodarki polskiej” 
   Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH 
   Kierownik projektu: dr Zbigniew Matkowski 
   Udział własny: kierownik projektu i główny wykonawca (zespół 21-osobowy); 
   wykonane opracowania: raport końcowy J18 oraz monografia A9 (red. nauk.) 
   i zamieszczone w niej własne prace B34-B42. 
 

2000-02  Grant CERGE-EI Foundation w ramach Global Development Network 
  “Composite Indicators of Business Activity for Poland Based on Survey Data” 
   Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH 
   Kierownik projektu: dr Zbigniew Matkowski 
   Udział własny: kierownik projektu i główny wykonawca (zespół 6-osobowy);  
   wykonane opracowania: raport końcowy J24. 
 

2002-04  Projekt badawczy KBN nr 2 H02C 022 22 
  „Złożone wskaźniki ilościowe i jakościowe  
   jako narzędzia oceny koniunktury gospodarczej” 
   Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH 
   Kierownik projektu: dr Zbigniew Matkowski 
   Udział własny: kierownik projektu i główny wykonawca  
   (zespół 27-osobowy o składzie międzynarodowym); 
   wykonane opracowania: raport końcowy J25 oraz monografia A10 (red. nauk.) 
   i zamieszczone w niej własne prace B46-B49. 
 
 

2005-07  Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 1 H02C 094 
  „Procesy realnej konwergencji gospodarek krajów postsocjalistycznych  
   w latach 1990-2005: mechanizm, najważniejsze determinanty  
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   i możliwe przyszłe scenariusze zmian” 
   Kolegium Gospodarki Światowej SGH 
   Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Rapacki  
   Udział własny: uczestnik projektu; 
   wykonane opracowania: B56 i B57 oraz J19. 
 

2009-10  Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
   „Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju” 
   Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów 
   Kierownik projektu: prof. dr hab. Urszula Płowiec 
   Udział własny: uczestnik projektu; 
   wykonane opracowania: B58. 
 

Inne badania 
 

W latach 1993-2008, w ramach badań własnych i badań statutowych Kolegium Gospodarki 
Światowej oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH sporządziłem 12 opracowań (J9-J18 i 
J20-J21) dotyczących syntetycznych wskaźników koniunktury dla gospodarki polskiej; były 
to prace wspomagające i rozszerzające badania na ten temat prowadzone w kierowanych 
przeze mnie zespołowych projektach badawczych wykazanych wyżej. 
 W latach 2006-2007 i 2010-2016 uczestniczyłem jako współautor w przygotowywaniu 
corocznych raportów Instytutu Gospodarki Światowej SGH pt. Polska – Raport o konkuren-
cyjności, wydawanych w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, opracowując 
każdorazowo analizę aktualnej sytuacji gospodarczej Polski (w ujęciu porównawczym – na tle 
innych krajów UE) wraz z oceną widoków na przyszłość oraz wielowariantową prognozę 
konwergencji dochodowej Polski i innych krajów EŚW w stosunku do Europy Zachodniej. 
Prace te były wykonywane w ramach badań statutowych Instytutu Gospodarki Światowej. Ich 
owocem jest 17 opracowań (B68-B84), wydanych w dwóch wersjach językowych. 
 W latach 2003-2015 brałem udział w opracowywaniu raportów o sytuacji gospodarczej i 
postępie reform rynkowych w krajach posocjalistycznych, wydawanych w „Pracach i Mate-
riałach” Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Do moich zadań należało dokonywanie po-
równawczej analizy i oceny stanu tych gospodarek i ich perspektyw rozwojowych. Raporty 
te, pt. Transition Countries: Economic Situation and the Progress of Market Reforms (D6-
D10), były opracowywane w programie badań statutowych Instytutu Gospodarki Światowej. 
Opracowania te aktualizowały i rozszerzały nasze prace na ten temat zawarte w raportach 
New Europe. Report on Transformation, publikowanych przez Instytut Wschodni. 
 

6. Konferencje naukowe 
 

Organizacja konferencji 
 

W okresie czynnej pracy zawodowej współorganizowałem co najmniej kilkanaście konfe-
rencji i seminariów naukowych, których skrócony wykaz podaję poniżej: 
s 
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 Konferencja „Rola handlu zagranicznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski” 
SGPiS, Warszawa 1974; 

 Konferencja „Stadialny rozwój gospodarki” 
SGPiS, Warszawa 1978; 

 Seminarium OECD „Economic Tendency Surveys in Transition Countries” 
SGH i GUS, Warszawa 1992; 

 Seminarium “Problems of Transition in CEE and Their Reflection on Economy” 
SGH, Warszawa 1996; 

 Seminarium “Perspektywy współpracy gospodarczej państw bałtyckich” 
SGH, Warszawa 1998; 

 Konferencja „Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych" 
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2002; 

 27. konferencja CIRET „Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators” 
SGH, Warszawa 2004; 

 Konferencja “Ścieżki wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych” 
SGH, Warszawa 2005; 

 Konferencja „Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw” 
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2006; 

 Konferencja „Ryzyko systemu finansowego” 
Akademia Finansów, Warszawa 2008; 

 Konferencja „Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego” 
Akademia Finansów, Warszawa 2010. 

 
Udział w konferencjach 

 

Brałem czynny udział – w formie prezentacji własnego referatu, udziału w dyskusji panelowej 
lub plenarnej, albo w jeszcze innej formie – w ponad 100 kongresach, zjazdach, konferen-
cjach i seminariach naukowych organizowanych w kraju i za granicą, w większości o charak-
terze międzynarodowym. Przedstawiłem na nich 44 referaty, odnotowane w części F wykazu 
publikacji (niektóre we współautorstwie), w większości opublikowane potem w postaci arty-
kułów lub rozdziałów książek. Do najważniejszych z tych konferencji – z punktu widzenia 
moich zainteresowań naukowych i uzyskanych korzyści intelektualnych – zaliczam:  
 

 Światowy Kongres Ekonomistów: Budapeszt 1974; 

 Kongresy (Zjazdy) Ekonomistów Polskich pod auspicjami PTE: 1981, 1993, 2001, 2007, 
2013; 

 Konferencje CIRET: Helsinki 1997, Wellington 1999, Paryż 2000, Tajpei 2002, Warszawa 
2004, Rzym 2006, Santiago de Chile 2008, Wiedeń 2012, Kopenhaga 2016; 

 Konferencje IMAEC (Hiszpania) na temat cykli koniunkturalnych: 2000, 2002, 2004; 

 Seminaria OECD na temat barometrów koniunktury: Paryż 1996, 2000; 

 Seminaria UE i OECD na temat badań koniunktury w krajach transformacji: Monachium 
1991, Warszawa 1992, Poznań 1993, Tallin 1994, Budapeszt 1996; 
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 Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy, połączone z prezentacją raportów 
Nowa Europa – Raport z transformacji, w których opracowaniu brałem udział jako współ-
autor, 2003-2007; 

 Konferencje Instytutu Gospodarki Światowej SGH, połączone z prezentacją raportów 
Polska – Raport o konkurencyjności, w których opracowaniu brałem udział jako współ-
autor, 2006-2007 i 2010-2016; 

 Niektóre konferencje i debaty organizowane przez Zarząd Krajowy PTE: 1974-2018. 
 

7. Organizacje, towarzystwa i rady naukowe oraz komitety redakcyjne 
 

Towarzystwa i organizacje naukowe 
 

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – członkostwo od 1973 r.; 

 CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys – członkostwo 
od 1991 r., od 2002 członek Rady Naukowej CIRET (do rezygnacji w 2017 r.). 

 

Rady naukowe instytutów, rady wydziałów itp. 
 

 Rada Naukowa Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH: 1989-1995; 

 Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Światowej SGH: 1992-1996; 

 Społeczna Rada Programu „Inicjatywa Akademicka Wschód” w SGH: 1992-1996; 

 Rada Wydziału Zarządzania w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego: 1993-2008; 

 Rada Wydziału Finansów i Rachunkowości w Akademii Finansów: 2008-2010. 
 

Komitety redakcyjne i rady programowe czasopism naukowych 
 

 „Problemy Ekonomiczne” (zeszyty naukowe Instytutu Ekonomii Politycznej SGPiS) – 
członek Komitetu Redakcyjnego: 1979-1983; 

 „Problemy Handlu Zagranicznego” (czasopismo Instytutu Koniunktur i Cen – członek 
Komitetu Redakcyjnego i redaktor naukowy: 1974-1975; 

 „Zarządzanie i Edukacja” (czasopismo Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego) – członek Rady 
Programowej: 1997-2008; 

 „Zarządzanie Ryzykiem” (czasopismo Akademii Finansów) – członek Rady Programowej: 
2008-2010; 

 „Oeconomica Polona” (czasopismo Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego) – członek zespołu redakcyjnego, potem także członek 
Komitetu Redakcyjnego, sekretarz redakcji i p.o. redaktora naczelnego: 1974-1989; 

 „Ekonomista” (czasopismo Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Polskiego Towarzys-
twa Ekonomicznego) – od 1975 r. członek zespołu redakcyjnego, od 1988 r. członek 
Komitetu Redakcyjnego, od 2010 r. sekretarz redakcji; 

 „Journal of Business Cycle Research” (organ CIRET, wcześniejsza nazwa: “Journal of 
Business Cycle Measurement and Analysis”) – członek Rady Redakcyjnej od 2004 r.; 
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 “International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies” (organ Euro-
American Association of Economic Development) – członek Rady Programowej od 2004; 

 “Applied Econometrics and International Development” (organ Euro-American Associa-
tion of Economic Development) – członek Rady Programowej od 2004 r. 

 

8. Prace edytorskie i redakcyjne oraz recenzje 
 

Prace edytorskie i redakcyjne w zakresie wydawnictw naukowych oraz związane z tym obo-
wiązki opiniodawcze i recenzenckie stanowiły i nadal stanowią bardzo znaczną część mojej 
aktywności naukowej. Prace te traktuję jako mój wkład do upowszechniania wiedzy oraz do 
rozwoju nauk ekonomicznych. 
 

Wydawnictwa książkowe 
 

Byłem współautorem i redaktorem naukowym 7 monografii (prac zbiorowych), wymienio-
nych w wykazie publikacji (zał. 4). Byłem także redaktorem naukowym 7 podręczników 
akademickich tłumaczonych przeze mnie i moich kolegów z języka angielskiego na język 
polski oraz konsultantem naukowym w pracach nad wydaniem 4 innych książek. 
 

Czasopisma naukowe 
 

W latach 1974-1975, w okresie dodatkowej pracy w Instytucie Koniunktur i Cen, brałem 
udział w wydawaniu prac i materiałów tego instytutu „Problemy Handlu Zagranicznego”. W 
latach 1979-1982 uczestniczyłem w wydawaniu zeszytów naukowych Instytutu Ekonomii 
Politycznej SGPiS. „Problemy Ekonomiczne”. W latach 1974-1989, będąc członkiem zespołu 
redakcyjnego kwartalnika „Oeconomica Polona” (wydawanego w języku angielskim, a przez 
pewien czas również w języku rosyjskim) redagowałem liczne artykuły drukowane w tym 
czasopiśmie, a później, jako sekretarz redakcji i p.o. redaktora naczelnego, kierowałem 
całością prac edytorskich związanych z wydawaniem tego czasopisma. 
 Poczynając od 1975 r. jestem członkiem zespołu redakcyjnego, od 1988 r. także członkiem 
komitetu redakcyjnego, a od 2010 r. sekretarzem redakcji dwumiesięcznika „Ekonomista”. W 
związku z wyjątkowo długą obecnością w redakcji tego czasopisma (ponad 40 lat!) uczestni-
czyłem w opiniowaniu i recenzowaniu, kwalifikowaniu do druku i opracowaniu redakcyjnym 
wielu setek artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie. Od czasu objęcia funkcji sekre-
tarza redakcji wykonuję wszystkie związane z tym obowiązki redakcyjne i edytorskie, takie 
jak: preselekcja nadesłanych tekstów i kierowanie do recenzji tekstów zgodnych z profilem i 
standardami pisma, kontakty z autorami i recenzentami, współpraca z wydawnictwem, opra-
cowywanie planów kolejnych numerów czasopisma i przedstawianie ich do zatwierdzenia, 
opracowanie redakcyjne tekstów przyjętych do druku, sprawozdawczość, obsługa strony 
redakcyjnej, korespondencja bieżąca itp. W ciągu dziewięciu lat sprawowania tej funkcji 
zredagowałem około 500 artykułów i innych tekstów naukowych opublikowanych w tym 
czasopiśmie. W ostatnich latach, w związku z trudną sytuacją finansową czasopisma, dużo 
czasu zajmuje także stymulowanie zbiorowego i indywidualnego sponsoringu na rzecz 
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czasopisma, warunkującego możliwość jego dalszego wydawania. Odrębnym odcinkiem pra-
cy redakcyjnej są starania o utrzymanie dobrej pozycji czasopisma w krajowych i między-
narodowych bazach bibliograficznych i systemach indeksacyjnych. Aktualnie „Ekonomista” 
jest uwzględniany m.in. w bazach Scopus i ICI, a od niedawna również w ESCI (jako części 
składowej Web of Science Core Collection). 
 

Recenzje 
 

Byłem autorem kilkunastu recenzji wydawniczych dotyczących monografii naukowych, pod-
ręczników akademickich i książek popularno-naukowych. Wykonywałem również wielo-
krotnie recenzje opracowań naukowych powstałych w ramach różnych projektów badaw-
czych. Recenzowałem także kilka artykułów przeznaczonych do publikacji w czasopismach 
zagranicznych. W wykazie publikacji wymieniam kilkanaście recenzji i omówień różnych 
książek, opublikowanych przeze mnie w czasopismach naukowych. 
 Podczas wieloletniej pracy redakcyjnej w czasopiśmie „Ekonomista” opiniowałem bądź 
recenzowałem wiele artykułów nadsyłanych do tego czasopisma. Jak już wspomniałem, od 
czasu objęcia funkcji sekretarza redakcji uczestniczyłem w procesie opiniowania i recenzo-
wania oraz kontroli porecenzyjnej ponad 500 artykułów i innych tekstów naukowych. 
 W związku z udziałem w Radzie Naukowej CIRET uczestniczyłem wielokrotnie w proce-
sie opiniowania i selekcji referatów nadsyłanych na konferencje naukowe tej organizacji. 
Recenzowałem również kilkakrotnie artykuły przeznaczone do publikacji w wydawanym 
przez CIRET czasopiśmie „Journal of Business Cycle Research”. 
 

9. Działalność popularyzacyjna i ekspercka23 
 

Podręczniki 
 

Jestem autorem, współautorem, tłumaczem lub redaktorem naukowym 15 podręczników 
akademickich z dziedziny ekonomii, finansów, koniunktury gospodarczej i analizy rynków. 
Byłem również autorem wielu materiałów dydaktycznych związanych z moimi wykładami, 
wprowadzonych do obiegu publicznego w postaci zwartych materiałów powielanych lub 
dostępnych w Internecie. Pełny rejestr tych podręczników i materiałów dydaktycznych 
zawiera wykaz publikacji (część H), a ich obszerne omówienie podane jest w zał. 3. 
 

Tłumaczenia 
 

Poprzez liczne prace przekładowe przybliżyłem polskim czytelnikom wiele wartościowych 
książek prezentujących podstawową wiedzę ekonomiczną oraz dorobek naukowy współ-
czesnej ekonomii. 
 Brałem udział w tłumaczeniu 11 podręczników akademickich z ekonomii i dyscyplin 
pokrewnych (jeśli wliczyć kolejne, zmienione wydania tych podręczników, liczba ta wzrasta 
do 20), w tym znanego podręcznika D. Begga, S. Fischera i R. Dornbuscha Mikroekonomia i 

                                                           
23 Więcej informacji na ten temat zawiera zał. 3. 
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Makroekonomia, który stał się najbardziej popularnym podręcznikiem ekonomii w Polsce, o 
czym świadczy pięć kolejnych jego wydań oraz kilka wznowień. Dużą popularnością cieszyły 
się także współtłumaczone przeze mnie podręczniki W.F. Samuelsona i S.G. Marksa 
Ekonomia menedżerska (dwa wydania) oraz J.E. Stiglitza Ekonomia sektora publicznego. 
 Po zakończeniu pracy zawodowej zająłem się również tłumaczeniami nowych książek i 
rozpraw naukowych o tematyce ekonomicznej. W latach 2012-2017, w ramach specjalnej 
serii wydawniczej PTE, przetłumaczyłem i wydałem 6 książek napisanych przez laureatów 
Nagrody Nobla z ekonomii: C.A. Pissaridesa, D.T. Mortensena, P. Diamonda, J. Tirole’a, 
G.Akerlofa i R.J. Shillera, z dużym własnym wkładem autorskim w postaci przypisów i 
komentarzy oraz innych uzupełnień. W 2018 r. konsultowałem od strony terminologii nauko-
wej polski przekład książki R.H. Thalera, wydany przez inne wydawnictwo. 
 Powyższe prace przekładowe przyczyniły się do upowszechnienia współczesnej wiedzy 
ekonomicznej w środowisku akademickim i w szerokich kręgach społecznych. Wszystkie 
moje prace przekładowe zawierały przy tym spory ładunek pracy twórczej w postaci tworze-
nia i przyswajania nowej terminologii naukowej, objaśniania w przypisach trudniejszych 
wywodów oraz prostowania dostrzeżonych nieścisłości i błędów. Od autorów książek wyda-
nych we wspomnianej serii noblowskiej otrzymałem pisemne podziękowania i wyrazy uzna-
nia za rzetelność i staranność moich przekładów. 
 

Ekspertyzy 
 

W latach 1977-1981 przygotowałem kilka ekspertyz i opracowań analitycznych, przeznaczo-
nych dla różnych instytucji i organizacji międzynarodowych, dotyczących wpływu zbrojeń na 
gospodarkę i ekonomicznych aspektów redukcji zbrojeń, z których najważniejsze było 
obszerne studium analityczne dotyczące wpływu zbrojeń na rozwój gospodarczy na świecie, 
wskazane w wykazie publikacji jako pozycja J27 i omówione w punkcie 4.1 autoreferatu.  
 W latach 1988-1992, w okresie dodatkowej pracy w charakterze doradcy w PHZ Univer-
sal, opracowałem dla tego przedsiębiorstwa szereg ekspertyz i analiz z zakresu rynków 
eksportowych w polu działalności handlowej tej firmy, w tym jedno duże opracowanie anali-
tyczne J30 na temat rynku sprzętu sportowo-turystycznego. W latach 1973-1991 sporządziłem 
również kilka ekspertyz dotyczących różnych rynków zagranicznych oraz organizacji badań 
rynkowych dla innych przedsiębiorstw handlu zagranicznego w zamian za finansowane przez 
nie wyjazdy studialne do zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych (w ramach umów o 
współpracy naukowej z Wydziałem Handlu Zagranicznego SGPiS). W 1998 r. uczestniczy-
łem w sporządzeniu obszernej analizy na temat oszczędności indywidualnych w Polsce na 
rzecz jednej z firm sektora finansowego. Wymienione ekspertyzy i opracowania analityczne 
są ujęte w wykazie publikacji w pozycjach J27-J36. 
 Od 1991 r. uczestniczę w międzynarodowym eksperckim systemie oceny koniunktur 
„World Economic Survey”, prowadzonym przez instytut IFO w Monachium, gdzie dokonuję 
co kwartał oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. 
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Publicystyka naukowa 
 

W latach 1978-2016 opublikowałem w prasie codziennej oraz w różnych czasopismach 29 
artykułów o charakterze publicystycznym na różne aktualne tematy naukowe, społeczne i 
gospodarcze (w wykazie publikacji są to pozycje G1-G29). W artykułach prasowych komen-
towałem kilkakrotnie w sposób krytyczny zbyt optymistyczne oceny bieżącej sytuacji gospo-
darczej Polski i jej widoków na najbliższą przyszłość, pochodzące z kręgów rządowych. 
Większość tych artykułów miała bezpośredni związek z tematyką mojej pracy naukowej. 
 

10. Staże zagraniczne 
 

1971/72  9-miesieczny staż naukowy w Uniwersytecie Harvarda (USA) 
             w charakterze Honorary Research Fellow na Wydziale Ekonomii 
             (stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). 
             Celem stażu było zapoznanie się z metodologią prognoz koniunktury  
             oraz nowoczesnymi metodami nauczania ekonomii.  
             Uczestniczyłem również w projekcie badawczym  
             realizowanym w Harvard Business School dotyczącym  
             światowej bibliografii historycznych tłumaczeń literatury ekonomicznej  
             (w zakresie części polskojęzycznej). 
 

1982     2-miesięczny staż naukowy w RFN (stypendium DAAD): 
             Uniwersytety w Tybindze, Monachium, Kilonii i Bremie  
             oraz instytuty IAW, IFO, IWW i HHWA. 
             Celem stażu było uzupełnienie materiałów i przeprowadzenie konsultacji  
             metodologicznych do prowadzonych przeze mnie badań w dwóch obszarach: 
             1) wpływ zbrojeń na rozwój społeczno-gospodarczy, 2) cykle koniunkturalne  
             i ich synchronizacja. Dodatkowym celem była wymiana doświadczeń 
             w zakresie modernizacji programów i metod nauczania ekonomii. 
 

1986     1-miesieczny pobyt studialny w USA połączony z praktyką ekspercką 
             (sfinansowany przez CHZ Rolimpex): 
             Uniwersytet Harvarda, MIT, Uniwersytet Pennsylvania, Uniwersytet Columbia. 
             W kontaktach uniwersyteckich odbyłem spotkania i rozmowy  
             z wybitnymi przedstawicielami współczesnej ekonomii: 
             J.K. Galbraith, J. Kornai, W. Leontief, A. Bergson. 
 

1988     1-miesięczny pobyt studialny w RFN połączony z praktyką ekspercką 
             (sfinansowany przez PEB Mostostal-Export). 
             Odnowiłem kontakty naukowe z instytutem IFO w Monachium 
             w zakresie metod badania i prognozowania koniunktur. 
 

1992     1-miesięczny pobyt studialny w RFN połączony z praktyką ekspercką 
             (sfinansowany przez PHZ Metalexport). 
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             Kontynuowałem konsultacje metodologiczne i studia biblioteczne 
             w Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana i instytucie IFO w Monachium 
             związane z moimi badaniami nad barometrami koniunktury. 
 

1995     1-miesięczny staż naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Minnesota (USA), 
             związany z moim udziałem w polsko-amerykańskim programie studiów MBA 
             realizowanym w SGH (WEMBA). 
             Oprócz programu dydaktycznego w Carlson School of Management, 
             związanego z przygotowywaniem autorskiego wykładu z przedmiotu 
             Business Forecasting, wykonywałem również określone zadania naukowe,  
             związane z moimi badaniami w zakresie prognozowania koniunktury. 
 

1996     1- miesięczny staż naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Calgary (Kanada), 
             związany z moim udziałem w polsko-kanadyjskim programie studiów MBA 
             realizowanym w SGH (CEMBA). 
             Oprócz zadań dydaktycznych, związanych z przygotowywaniem 
             autorskiego wykładu z przedmiotu Polish Business Environment, 
             realizowałem również własny program naukowy, dotyczący badań 
             nad barometrami koniunktury dla gospodarki polskiej 
             oraz funkcjonowaniem i rozwojem gospodarek krajów EŚW; 
             uczestniczyłem także w konferencji Academy of International Business w Banff. 
 

2001-02  Visiting Professor w Helsinki School of Economics and Business Administration: 
             dwukrotny cykl wykładów autorskich z przedmiotu Emerging Markets in CEE. 
 

11. Nagrody i wyróżnienia 
 

Nagrody za osiągnięcia naukowe 
 

1977     Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (indywidualna) 
             za książkę Gospodarka kapitalistyczna a rozbrojenie,  
             Książka i Wiedza, Warszawa 1976; 
 

1981     Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych (zespołowa) 
             za książkę Détente a rozbrojenie (red. W. Multan), 
             Książka i Wiedza, Warszawa 1980; 
 

1988     Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych (zespołowa) 
             za książkę Od zaufania do rozbrojenia (red. A.D. Rotfeld), 
             PWN, Warszawa 1986; 
 

1993     Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (zespołowa) 
             za przekład podręcznika D. Begga, R. Dornbuscha, S. Fischera  
             pt. Ekonomia, tom 2, PWE, Warszawa 1992; 
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1994     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za przekład podręcznika D. Begga, R. Dornbuscha, S. Fischera 
             pt. Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1992; 
 

1994     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za książkę Koniunktura gospodarcza 
             (współautorzy: D. Hűbner, M. Lubiński, W. Małecki, Z. Matkowski), 
             PWE, Warszawa 1994; 
 

1994     Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
             za podręcznik Koniunktura gospodarcza 
             (współautorzy: D. Hűbner, M. Lubiński, W. Małecki, Z. Matkowski), 
             PWE, Warszawa 1994 
 

2005     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za raport New Europe. Report on Transformation (red. D.K. Rosati), 
             Instytut Wschodni, Warszawa 2004; 
 

2006     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za raport New Europe. Report on Transformation (red. D.K. Rosati), 
             Instytut Wschodni, Warszawa 2005; 
 

2007     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za raport Poland. Competitiveness Report 2006 (red. M.A. Weresa), 
             Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006; 
 

2010     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za książkę Wzrost gospodarczy w krajach transformacji… (red. R. Rapacki), 
             PWE, Warszawa 2009; 
 

2011     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za raport Polska. Raport o konkurencyjności 2010 (red. M.A. Weresa), 
             Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2010; 
 

2016     Nagroda Rektora SGH (zespołowa) 
             za raport Polska. Raport o konkurencyjności 2015 (red. M.A. Weresa), 
             Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2016. 
 

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne 
 

1975     Nagroda Rektora SGPiS (indywidualna) 
             za osiągnięcia dydaktyczne 
 

1976     Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (indywidualna) 
             za osiągnięcia dydaktyczne 
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1979     Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (indywidualna) 
             za osiągnięcia dydaktyczne 
 

1989     Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (zespołowa) 
             za nowoczesne programy nauczania 
 

1989     Nagroda Rektora SGPiS (indywidualna) 
             za osiągnięcia dydaktyczne 
 

1990     Nagroda Rektora SGPiS (indywidualna) 
             za osiągnięcia dydaktyczne 
 

1991     Nagroda Rektora SGH (indywidualna) 
             za osiągnięcia dydaktyczne 
 

1992     Nagroda Rektora SGH (indywidualna) 
             za osiągnięcia dydaktyczne 
 

2003     Nagroda Rektora Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego (indywidualna) 
             za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne 
 

Odznaczenia państwowe i resortowe 
 

1974     Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego” 
1975     Srebrny Krzyż Zasługi 
1985     Złoty Krzyż Zasługi 
1985     Medal Komisji Edukacji Narodowej 
 

Inne wyróżnienia 
 

 Pozytywne oceny własnych prac naukowych zawarte w recenzjach; 

 Pisma gratulacyjne i dziękczynne od różnych osób i instytucji, w tym od studentów i 
absolwentów kilku uczelni, a także od wybitnych ekonomistów polskich i zagranicznych, 
w tym kilku laureatów Nagrody Nobla; 

 Dyplomy i certyfikaty potwierdzające odbyte staże naukowe i dydaktyczne za granicą oraz 
udział w międzynarodowych kongresach naukowych; 

 Noty biograficzne w kompendiach Hűbnera Who Is Who in Poland i Marquisa Who’s Who 
in the World 

 

12. Zagregowana statystyka dorobku naukowego 
 

Z tabeli zamieszczonej na końcu wykazu publikacji (zał. 4) wynika, że mój dorobek naukowy 
obejmuje łącznie 322 prac. Zbiór prac powstałych po uzyskaniu stopnia doktorskiego (1971), 
obejmuje 311 pozycji, 
w tym: 
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 10 książek/monografii naukowych (autorstwo, współautorstwo lub redakcja naukowa, 

 84 rozdziały w książkach/monografiach będących pracami zbiorowymi, 

 33 artykuły w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, 

 10 prac opublikowanych w formie Working Papers, 

 25 recenzji, omówień i dyskusji, 

 44 referaty przedstawione na konferencjach (w większości opublikowane), 

 26 publikacji popularno-naukowych, 

   5 podręczników akademickich (autorstwo, współautorstwo lub redakcja naukowa), 

 27 tłumaczeń (niektóre z własnym wkładem autorskim i redakcyjnym), 

 47 prac niepublikowanych (lecz wprowadzonych do obiegu publicznego). 
 

Analiza bibliometryczna nr 2018/208, sporządzona przez Bibliotekę Szkoły Głównej Hand-
lowej (zał. 5), uwzględniająca jedynie okres ostatnich 20 lat (1999-2018), obejmuje łącznie 
173 pozycje, w tym 89 prac punktowanych i 84 prace niepunktowane. Łączna liczba punktów 
uzyskanych za te prace w punktacji MNiSzW wynosi 605 punktów, z sumarycznym Impact 
Factor = 0,646. 
 

Liczba cytowań podana w tejże analizie (na dzień 15. 05. 2018 r.) wynosiła: 
 

 w bazie Web of Science CC     26 (bez autocytowań) 
indeks h = 2 

 w bazie Scopus                        37 
indeks h = 2 

 w bazie Google Scholar        1532 
indeks h = 14 

 w bazie BazEkon                    297 (bez autocytowań) 
indeks h = 8. 
 

Według dodatkowej informacji uzyskanej z Biblioteki SGH: 
 

 w bazie Publish and Perish    1764 
indeks h = 14. 

 
 
 
Warszawa, 9. 11. 2018 r.                                                     (Zbigniew Matkowski) 

 


