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Poelstałvy forma l n o-p raw n e sporzildzen ia recen z,j i

Podstarvę pfa\yną niniejszej recen7-.ii sl.alrorvią ustarva z dnia l4 nlarca 2003 r. o stopniach

naukowycli i tltule naukowylł oraz o stopniach i tytu|e r,v zakresie szttlki (Dz. U. z2a17 r..

Poz. l789) o;az rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictu,a Wy,zszego z dnia 19 stycznia

20 t8 L. rv sprarł,ie szczegó}owego try,bu i warunkórv przeprowadzania czynności w przer.vodzie

doktorskim. \.v postępolvaniu habilitacyinym ol,az rv postępowanilt o nadanie tytt_tłu prof-esora

(Dz. LJ. z 20l8 f.. poz. 26l). Recenzję przygotowano w zrviązku z uchlvalą Radv Naukor,vej

Dyscypliny Eko:romia i Finanse Szkoły, Głównej Handlorł,e.i z dnia 4 listopada 2020 r. oraz

infonrracją otrzvmaną od Przer.vodniczącego Rad;; dra hab, Bogunri,Ia Kamińskiego, prolesora

SCH.

Opis pracy

Recenzowana rozprawa zoslała napisana rv języktl angielskim, Podzielono ią na siedern

rozdziałórv. Pierrvszy z nich pełni rolę rvprowadzetlia. a ostatni - zakończenia, W rozclziale

drugim przedstaw,iollo netodologię zastosolvalrą w dysertacji, Kolejne *zy rozdz_ialy

poświęcono detenninantom salda obrotórv bieżącl,ch (rozdział trzeci)" udziału rv rvnkaclr

eksportowych (rozdział czwafiy,) olaz kursu l,valutorvego (rozclzial piąĘ,). Przedmiotem badania

rv rozdziale szóstym była przydalność rnodeli kursLr rvalutor.vego do proenozorvania kursórv

Pięciu głórvn;,ch r,valut. Praca zawiera równiez aneks. bibliografię olaz streszczenie (takze

rv jczyku polskim) i liczy lJ9 stron.



Cel badarvcz,v oraz hipotezy badawcze został"v pt,zedstaivione rv rozdziale pierw.sz,vm

(r,i'st§p). Za cel prac}, uznano identyfikac_ję deterrrlinant niiędzyrrarodor,ve.i konkurencł,jności

gospodarki. Sibnnułorvano t,zy hipotezy, badarvcze dot1-,czące pote:rcjalnvch zróde]

międzvnarodoi.vej konkurerlc/ności ,9ospodarki. rrznając za nie kolejno: l ) zmiany dokonLljące

się kana,lem względnego pozionru cetl:2) potencjałtechnologicznv i.iakość kapitałLl ludzkiego:

3).iakość rozvviazati inst.v-tl":cjonalnych. Zgodllie z dodatkolvą hipotezą.jest mozIirye. zę istolne

determinanty rniędzynarodowe.i konkurencvjności rvśród klaiów rozr,vitriętvch róznią się nieco

od ty,ch r.r,gospodarkach rvschodząci.ch'' {s. 6),

W rozdziale pienvsz1,,Irr s.v-,ntet,u-,cznie opisano także zastosowana strategię empiryczną,

trzy *,ybrane miarv miedzynarodorve.] konkul,encvjności gospodarki. strukture roą}ra!v\

i głórvny lvniosek. Zgocllie z głórvn;,,rn lvnioskienl ""kluczowym rvyznacznikien,l

międzvnarodorvej konkurenc;,,jności |gospodarkiI jest dobra poliryka gospodarcza.

Zr,viększerlie nliędz_vnalodowej kortkLrrencyjności fgospodaLki] jest procesem stopnior.vvnr.

w.v-maga.iącym bardziej zmian instl,tucjorłaln;,ch i techr:ologiczn_vch niz krótkookresolv1,,ch

dostosow,ań, poniervaż cz1,,llniki cel-lowe rrrają bardzo ograniczotly skutek" {s. 91.

Rozdział drugi poświęcono na dokładniejszę omórvienie zagadnień metodologiczn,vclr,

W rozdziale ivy.iaśniono. ze w pracy są stosotvane regresje na danych panelowyclr. a wyniki są

prezęntowane z wvkorzvstaniem metody ba,r,esorvskiego uśredniania modeli (BMA). Metodę

BMA nie tylko opisano. ale dodatkorvo przedstarviono pLzyklad jej zastosorvania i interpretac.ii

rv1,,nikórv, W końcolvym podrozdziale p:,zedstalviono krótką charaktervstykę metodv

dynam icznego ba_v-esorvsk iego uśredniarr ia model i (DM A ).

Trzon rozprawy stanorvią cztery rozdziały enlpiryczne. z których trzy- porvstały

z lvvkorzl,stanienr lnnl,ch opracor,vań: Dybka i Rubasze k (20l 7), Bielut i Dybka (20 t9). Dy,bka

(2020). Stosowną infbrnlację na ten temat zarvierają rozdziały trzeci. czrtarty i szósty.

W lozdziałach trzcciln. czuartvln i piątynl przedstar,r,iono r,v1,,niki autorskich badań nad

determinantani salda obrcltórt bieżących. udziału § ry,nkach eksportowych i ktrrsu

waluto§,ego. Rozdziałom nadano bliźrriaczą konstl,ukcję. Głórvne lvnioski lllozna rriąć w kilkLr

punktach:

l) cz3"nnikimiędzyokreso\\,e są lvaznie.isz1,1llideterminantanri salda obrotów biezących niz

czynniki werłnątrzokre sorve (s. 42):

2) kra.|e o 1yysokich dochodach nra.ią }atr,viejszv dostęp do lliędzynarotlor,vvch r"v-nkórv

f tnallsorvych i dlalego lllogą łatrviej f'inansovr,ać inrł,est,r'',cje i rrrydatki państlva ze źródeł



Zę\ynetrznych, natclmiasl w pozostałych kra.iacir r,tazniejsza jest jakość rozwiązań

ilrstytuc_i clnalny,ch (s. 42 );

czynniki teclrnologiczne rnają silniejszv lvpłvrv na udział w runkach ekspoftotlrch niz

czynniki cenowe (s. 68)l

zarórł,no czynniki technologiczne. w tyn w,v-datki na badania i rozwój,.iak i czynniki

inst;,tucjonalne prz;*-czvniają się do zmian strLlkttlry towarowe.i ekspoftu; ich poprarva

przyczynia się do wzrosttl ttdziału tor,varórv wvtwolzonvch p:zy wykorzvstaniu bardzie.i

zaawanso\vanyclt technologii i 1epiej r.v_yklvalifrkowanyclr pracor.vników (s. 68-69);

,.istotnymidetenninantami" kLtts:,t rvaIutowe_9o są lerms o,f'tl,cde. dłuq sektora instytucji

rządor.vych i sanrorządor,v.v-ch oraz PKB per c api ! tł (s, 80).

Rozdział szóst1, zawiera ..dodatkowe uwagi związane z międzyllarodorł,ą

konkurencyjnością [gospodarki]".'I'e uwagi odnoszą się do kwestii przydatrrości tnode]lr kursu

walutorvego w pro_gltozo*,aniu pięciu nonlinalnych kursów rł,a]utowych. W rozdziale

rvykorzystatro odmienną stlategię badalvczą. a nrianorvicie zrczygnowano z rrjęcia panelor.vego

oraz zastosoi,va:ro dynanliczne uśrednianię modeli, ustalono. że zmientre nakrłlekonomiczne

nie potvinny b:"ć traktowane jalio ..rvskaźniki rr,vprzedza.jace zmian kursit walutolvego".

a plogl'lozo\yanie z ich r.vykorzystanienl nie dostarcza prognoz. które byłyby lepsze od

prognozy nailvne.i (błądzenie losow,e) (s. l05). Jeśli jeclnak prognoz_v samych zmienny,,ch

rnakroekotlo1-1licznycłr są lepsze od baziliąc1,,clr na blądzeniu losorł,vm. to ]Tloc prognostvczna

nlodeli kursu rvalutowego rvykorzvstLt|ących takie zmiellne rośnie na tyle. że getlet,olvanc są

prognozy lepsze od prognozy nairł,nej (s. l05),

W rozdziale ostatnim (podsttmolvanił.r) przypomniarre zostały wnioski cząstkor.ve

Zaprezentowane w poprzednich rozdziałacli. W konkluzji strvierdzollo. ze ..koncentrac.ja

Politykórv na konkurenc5,,jności cenow,ej moze byc przesadzona" (s. l09). Za ."kluczowe

detenninanty" międzynarodowej konkurency,iności gospodarki uznaI]o ..czyrlniki

itlsl1-,tLrcjonalne jak lówniez potencjal gospodarczy," (s, l09).

Ocena ogólna rozpralvy

Recenzowana rozprawa została pośw ięcona determinantonr międzvnarodorve.j

konkurencviności gospodarki. B1,1o to trrtdne zadanie przede wszystkim dlatego,

ze rv literatltrze ekol1ornicznej nie wyplacol\,ano konselrsustt co do definicji międzvnaroclowe.i

konkLrrerrcvjności gospo<larki. W doktoracie pfzytoczollo co prarvda detinic.ie stosowaną

J]

4)

5)



lv raportach Slviatorvego Foluln Ekonomicznego. ale tlzllallo.ją za..niepełną" {s. 7). Przl,jęto"

że ..konkLrrerrcyjność niędzynarodorva koncentruje sie na produklvrvności". a do jej

zwiększenia potnebrry.iest rł,zrost poziomu Pl(B izatrudnienia (s.7). Realizac.|a tych celórv

potityki ekonomicz1,1ej rł,ynraga z kolei ..tlnikania nierórvl:or.vagi rnakroekolomicznej" (s. 7).

To rozLlnrowanie doprorvadziło do wl,bortr trzeclr nliar rniędzy,narodorł,e_i konkrrrenc1,|ności

gospodarki. Pode.iście tego rodzaju ll"lozlla u7-nac ze uzasadnione. choć nalezy zaznaczj.c.

ze sama koncepcja nriędzvnarodorł,ej konkr,rrelcyjności gospodarki pozostała niezdefiniorvana.

Cd;-,b1,, zdec_vdorł,atro się na nieco bardzie,i pogłębione badania nad lytułorva koncepcją.

zapewne natrafiono by na poglądy tbnnLrłowane rv debacie toczącej się już w latach 90. XX rv,

W,vrazicielenl jedne_eo z nich b1,1 Parrl Klttgman. który, strvierdził. źe ..konkurencyjność _iest

pust.vm słorvem w odniesieniu do gospodarek narodowych. Obsesja na prrnkcie

konkurencyiności jest zarórvno zła. jak i niebezpieczna" (Krugrnan. l994a. s, 44: zob, tez

Krugman. l994b). Rózn.vnr stanorviskom rv te_i clebacie został pośr.vięcorry jederr z nttlnerón

..Oxford Revieu,ol Economic Policy" (l996. vol. l2. no. 3). Biorąc pocl urvage tludność

rv_vnikającą z braku _iednoznacznej definicji niędzynarodorve.j konkurency.iności gospodarki"

dokonane \ł rozpralvie przesunięcie urvagi na koncepcję zervnetrznej równorvagi

makroekonomiczne.i nalezy, ocenić pozytl,rvnie.

Cel badarvczs, oraz hipotez1,, badarvcze zostały, sfonnLtłowane poprawnie. a stluktura

i tr.-śc rozprar,vv zostaly poclporządko\\,ane reaIizacjicelu oraz sprawdzenitl hipotez. Co prarvda

hipotezy nie zostały w},razone wprost, ale llozlirvę jest ich wyinterpretowanie z posta\Ąion},ch

w rozdziaIe pierrvszvm p}łań badarvczych. Wskazane byłob1,, jedynie odrvaznie.isze

fbrmułowanie hipotez badalvczl,ch. jak równiez systernatyczne odnieslenie się do nich rv za-

kończeniu rozprew},, Pozrvoliłoby to zapervtre nadać zakończenil pracy inną fbrlltę - oprócz

poclsumclr,r,ania. lv któryrn rl znaczne.i mierze pon,tórzono lvnioski cząstkor.ve. rl zakończeniu

znalazłclbl,się stanolvisko ALltora dotl,cztlce postar,vionych hipotez badarvczych.

Do mocnych stron pracv zalicza się przernl,ślana i logiczna konstrtrkc.ia placy.

Rozdzialy enrpi:,1,czne zostalv skonstruotvane tak, ze łatrvo jest podązac za tokieln r.r,,;-,rvodu

Atttora. Cz.v*telnik.iest krritko inlbnnolvanv o teoliach ekonon-iiczrlych uzasadniajacych analizę

empiry,czną. a :rastępnie przedstarviarre są pote llcjalne cleternlintlnt;, międz;,narodorve,i

konkLlrencviności g<rspoclarki i odporvieclnie dane. Clółl,ną część rozclziałLl za.inru.ie opis

rwnikórv wral7 analizą lvrazlirvości. Każdy,1,ozdział kończą wnioskicząstkorve. O doirzałości

nailkowe.| Ąutora świadcz1,, nie t1ll<o konstrukc,ja poszczeiróln1.,c.h rozrlzialcirr,. ale takze

ibrtrr ułorvan ię ostroznyc h rvn iosktirr,



Wykorzystane \y rozpl?wie metody ekonometryczne zostały,tralhie dobrane do proble-

mu badawczego, Zastosowanie regresji panelowlic]r rvraz z nretodą bayesorł,skiego uśredniania

rrrodeli pozr,lolilo na idenlytikacje t1,,ch deternrirrant. kłore mialy najlviększą moc rvljaśnia.jącą

znlienność badanych miar nliędzynarodowe.i korrkilrencrljności gospodarki. lektura pracy

pozrvala srwierdzić. ze Autor posiada dobrv rvarsztat badawczy i potrafi się nim swobodnie

po słu a i wać p rz,,,-. p ror.vad zen i u bad a ri na :.l korvyc h .

W pracy wykorzystane zostały stosunkolvo dtlze zbiory danych. Na.ir.viększy z nich

obejmoivał l0l krajólv. dla których zgrotnadzono informacje o ok.20 zmiennych lv latach

2000-20l4. Dane pochodziły z róznyclr baz dan1.,ch (m.in. World Economic OLrtlook. World

Develr;pment Indicators. Worldwide Covernance Indicators). Zgromadzenie, trporządkorvanie

i wykorzvstanie rv regresjach panelor,vych takich zbiorórv danych takze śrviadczy o dojzalości

rraukow,ej Autora rozpfawy.

Na szczególną pochrvałę zasługrrie duza dbałość Autora o stronę forma|ną. dzieki czefflu

praca.iest rvłaścilvie ttoltta od błędór.v lv rvarstrvie redakcvjnej, Błędv literorve i stylistyczne są

bardzo nieliczne.

Podsulnolvt"ljąc ogólną ocenę rozprarvl ttależy strvieldzić. ze w pfacv przeclstarłiotltl

orygirralne rvyniki badań nad detern,:inantarni salda obrotór.l, bieżących. udziałrr w rynkach

eksporlorv1,,ch. nomlnalnego kursu rvalutorłego. a takze badań nad przydatnością rnocjeli kursu

rvaluto,*,ego do korrstruorł,ania prognoz. Rozprawa zarviela rvięc orygirlalne rozlł,iązanie

problenlu naukorł,ego,

Urvagi polemiczne

Przy lekturze kazdej pracy naukoi,vej nasuwają się zazwyczaj rózne pytania i i.vątpli,uvości.

Często jest tak, ze im lepsza jest praca, t;,m chętniej czyelnik zaslanarvia się nad porrtszanymi

u' nie.i zagadnienianli i fonrrr-lłuje rvlasne ur.vagi. w tym także urvagi polemiczrie. Tak jest

równiez lv przypadku recenzołvanej rozpfawy. Sfonnułorvane polrizej ur,vagi zarvierają

'uvznacznej mierze wątpliwości, których rvyjaśnienic pozwoli[oby r.vzmocnić i udoskonalić

Zawartą rv rozprałvie argumentację. Urł,agi polenriczrre podzielono na trzy gl,tlpy. na które

składaja się urł,agi dotyczące: l) struktury; 2) warstrv1,,teoretycznej; 3) rnetoclologii; ,l) clarrychl

5) kr.vesti i szczegółowl,ch.

Ad l) Przy,glądając się strukturze rozpra\\),, zall\Ąaza się. że w pracy dominu.ią

zagadnienia nretodologiczne i empir},czne. \Vąpki teorety,czne zostały krotko onrówione

w rozdziałach ernpirvczIrych (trzecil1,1. czr.t,artvt:l i piątyln). 1-ego roclzaju rozu,iazanie trudno

_)



.iest uzrraĆ za optvnraltre. poniewaz stostlnkorvo trieliczne Llwagi na tenlal mięcizvnarodorve_|

kor:kurerlc!ności gospodalki zostaI1,,ograniczone do trzech nriar i rozproszone po całej pracy.

Tytułowemu pojęciu nalezało pośrviecić odrebny rozdział. w którynl przedstarviollo by nie

avlko sarno pojęcie nriędzynarodor.vej konkLlrerrc!rrości gospodarki. ale takźe dotyczace.i te,i

koncepcji kontror,versje (była o t},m nlotva w.l,żej). Bez rvątpienia udaloby się r,vówczas

u'uvz_elednic w pracy, rózne detlnic.je międzynalodou,e_| konkrrrencyjrrości gospodarki 1zob. np,

Weresa,20l4; Pilarska,20l7). w tvm tal<ze te. które pozrvalają na operacjonalizac.ię tegcl

pojęcia na pozionlie empir.vczrr;-nl. Prz1,,kładów dostarczają publikcrvane od rvieltl lat raportv

Ślviator.vego Foru:n Ekonomicznego oraz International fbr Management Development, Tego

rodza.jLl opracolva:tia nrogłyb1,,doda:korvo posłuz1,,ć do rvzbogacenia badanego !\r pracy zestawu

potencj alrrych determ inant m iędzynarodowej kon kurencyjnośc i gospodarki.

Wątplirvości nasuwa rvłączenie do prac_v, treści zarvaxych w rozdziale szóslym.

RozdziaI pośrvięcono na ustalenie. w .iakinl stoprriu modele kulsu rvaluto}vego są przydatrle

w pfognozowaniu kLlrsórv i cz;, _tlórvne dcterminantv ..rvybl,a:r,l,ch nominalnvch kursów

r.valLltor,vvcir mogą się zmieniać się rv czasie" (s. 8l). Ta częśc dyse rtac.iijest stosLrnkowo slabo

porviązana z temate nl - w pracy r-rie rvriaśniono zrviązklt prognozowania nonrinaInych kursórv

rvalutoryvch z międz_vnarodorvą konkurenc,vjnością gospodarki. Dodatko,,ve wątplilvcści lviążą

się z tl,rł. ze: a) analiza koncentrLtje się na nomina!nvrn. a nie realnynr kLtrsie walulowym;

b) inaczej niz rv pozostalych rozdziałach. rv których analizorvano kilkadziesiąt krajor,v. bada się

kursv lva]utoive pięciLr głór.vnych r.valirt (krajórv gospodarczo zaawansorvanych); c) inaczej rriż

rv pozostałych t,ozdziałaclr. nie slosuie się pode.iścia panelorvego. lecz bada się kraje pojedynczo

z lvy-korzvstanien-: znacznie dłuźszych szere_*órv czasolvych (dane kwartalne. l980-2018).

Wymienione l.v pLrnktach a)-c) rvątpliwości byłyby oczvrviścię nieistotne. gdy-bl, recenzji

poddawane by,ło oddzielne opracowanie" na którego podstarvie prz!"gotow,ano rozdzial.

Ad 2) Przechodząc do ul.vag lla temat §,ar§tlvy teorętycznę.| nalez1, rozpocząć od stwier-

clzenia. ze za ..na,iogólnie.isza nliarę" miedzynarodorł,ej konkurencl,jności gospodarki uznano

saldo obrotórv bieżących (s.7) ianalizic.iego deterrninant pośrvięcono rozdział trzeci. Wątki

teoretvczne dotyczące te.i klr,estii został1" przedstawione w sposób poprawn!,: Llrvzględniono

podejście nlięrlz1,,okresorve. pode"iście bazujące na rórvr:orl,adze makroekononiczrrej. a takze

empi:,yczne podejście Chinna i Prasada (2003). Właśnie to ostanie mozna uznac za stanor,viące

podstawe r1o przeprowadzenia autorskiego badania deterrllinant obrotór.r,biezącvch. Teoretr,,cz-

na lvarsfwa przeprowadzonego w rozdziale trzecitlr badania nasuwa.jednak pervne wątpliwości.



Po pienvsze. Clrinn i Prasad {2003) wielokrotnie podkreślali. że ich analiza odnosi się

do średniookresolv.vch deternrinant salda obrotór.ł,biezac.vch. Do identyfikac.ii zlriorLl

potenc,ialnych detenninant r.v_vkorzl,stali ..pelspel<t1,1vę oszczędności i inlvestycji" (s. 49),

co z kolei nrożna uzasadnić tozsamością lviążącą obroty bieżące z oszczędnościanri i inwesty,-

c.iami. W doktoracie rrie określono natorniast horyzonlu czasowego prowadzonej analizy.

I{ieruiąc się częstością wykorzystanych dan_vch (roczne). mozna by przypuszczac. że chodzi

o deaenrrinanty krótkookresowe. Otrzvtnatle rv_vnil<i empiryczne uznano jednak za wystarcza-

jące do ..zakwestiotlotł,ania przydatności metod obliczania niedopasowania kurslt walLltowego

na podstawie nierównol,vagi obrotów bieżących. tak jak zaploponowal Williamson (l994)

w ranrach |koncepcji] kulsu walutowego rólvnowagi fundamentalnej" (s, 34). To stwierdzenie

oznacza zatem. źe chodziĆ moglo o determinanty średrriookresow,e. Tej wątpliwości nie

rozstrzygrlięto w rozpratvie,

Po drLrgie. wyfazony w 1,ozprarvie sceptycvzm wobec koncepcj i Williamsorra ( l994) jest

stosunkolvo słabo uargumentowan.v. Oszacow,anie normalttego salda obrotów biezących

}vymaga urvzslednienia lv analizie średniookresowyclr delermitrant oszczędności i inrvestvcji.

nic zaś relacji miedzy saldenr obrotórv bieząc.vch a kursent r,valutorvym. a na niej opiera się

argumentacja w doktoracie, {Ta druga relacja jest badalla .|est u, kolejnym etapie podejścia

Willamsona), Chinn i Prasad (2003) przyznall ze rvyizolowanie efektórv średniookresorvych

jest truclną spfa\lią i zastosor.vali dane o r,óżne.i częstotlirvości (średnie 25-1etnie. śręclnie 5-letnie.

dane roczne), W rozprarvie rvykorzystano.iedynie dane roczne, rvięc trudno uznać otrzvmane

wyniki za odnoszące się do średniego okresu. Ponadto porninięto sianorvisko Chinna i Prasada

(2003) na temat przydatnclści normy, oszczędnościolvo-inr.vestyci,jnej: >[..,] analiza wskazu.je

poziomy fsalda] obrotórv biezących. które nogą być uznane za ,.nortRalne" dla danego kraju

rra podstarvie szeregu jego cech nrakroekonornicznvch. lvłącza_iąc stadium lozwoju. profii

demograficzny. saldo budzetu państrva etc.< (s, 48). W śrvietle 1ych argumentów nalezv uznać.

ze otrzynanyln r.v doktoracie rvyrrikom na teInat salda obrotów biezących nadano interpretację

r.vy-kraczającą poza to, co faktvcznie ustalono. Właścir,vsze b;,łoby na przykład podanie

oszacowania norlTly oszczędnościo,uvo-inwestycyjnej i odniesienie tych rvyników do literatury

(np. oszacorvań otrzymanych przez t\,lFW. o któryrn mowa na s. 71),

Po trzecie, choć Chinn iPrasad (2003) przyznali. zę ich podejście nra charakter

erłpirycztly. to jednak zauwazyli. ze nie .iest ono ..całkowicie ateofetyczne" (s. 49). Badali

trr.in.. czy wyniki ich analizv pasu.ią do hipotezy/teorii stadiórv rozwojtl. zgodnie z którą saldo

oblotórv biezący-ch wykazuje 1,1-kształtny \\zofzec znrian. W doktoracie teorię tę ur,vzgleclniono



jedYnie rv bardzo g,ąskim zak:,esie. tj. przez ivłaczenie do re_ares.ii pclziomu PKB 1ler cttpiltł.

Nie b11o zatem mozliwe Llchrvycenie ewenttlalne_i nieliniorvości postuIorvanej przez teorię

(Clrinn i Prasad w swoich regresjach mieli takze krvadrat lvzględnego dochodLl. zob. np. s. 5,1_

55). Pclminięcie tej teorii.iest o tvle zastanar.viające. źe jednynr z celóu, rozdziałLt trzeciego była

itJentyfikacja róznic co do deternlinant obrotói.v bieźąc,vch nriętJzy kra.iarni na róznynl pozionlie

rozwoju. Ponadto rv zakończeniu rozpralv1., podkreśla się znaczenie ..cz_r-,nnikórv zrviązanvch

z rozrvojenr ekononriczn,vn" (s. 106).

Po czwarle. niejasrra pozostaje re lacja nriędz,"- saldem obrotów biezący,ch

a międzr,narodowa konkurencyjrlością gclspodarki. Przvkładovvo. czv Lrjernne saldo nalęzv

intetpretorvać jako prze.iarv niskiej konkLlrencvjności? Odpowiedzi na tego rodzajLr p},tan;e

należałoby zapelvne udzielić. kierując się wspomnianą teorią stadiórv rozrvoju bilansu

platniczego (zob. np. Ono. 20l4), Analogiczna ulvaga odnosi się do pozostałych miar

m iędz3,,narodo wej ko nkttrency i nośc i gospodark i.

Po piąle. za znrienną ob.iaśniajacą uznano inrłest_r,cje (..gl,oss fixed investrnent to GDP

ratio"). Jest to o tyle zastanarviające. ze.iednocześnie lv zestarvie zmiellnvch ob.iaśniających

urvzględnia się przeciez determinanty inwest."-cji (i oszczędności). Wafio dodać. że Chinn

i Prasad (2003. s. 53-54) estymorvali regresje analogiczne do podstaworvej. pzyjmując.

ze zmienną zależną (!) są inr.vestyc.ie i oszczędności. Prz;,ięte rv doktoracie podejście sprawia

rvrazelrie- żę estymowanv .iest iiaEnent tozsamości (obroty bieżące. in*,estycje o],az

oszczędności sektora publicznego) i bl,,ć moze z tego wynika stosunkowo wysokie

pravtdopcldobie:istrvo a posteriori ll,łączenia do regres.ii inlvestycji i oszczędrrości sektora

pr.rblicznego (s. 32-33).

Ad 3) Zastclsowal]e w pracy metody ekonometlycznę zostały u,łaścirvie dobrane

do problernu badawczego. Wskazane byłoby jednak dokładniejsze lvyjaśnienie kiIkLl krvestii.

Po pieru,sze. nie jest jasne. czy sprawdzotlo stopień irltegracji zmiennych (przyrrajmniej jednyn

z kilktr testórv panelowyclr) i cz.v estymo\yane lórł,nania były zbilansowane pod rvzględem tego

stopnia.

Po dru_lłie" r,r, rozdziałach trzecim i szóstl"m rvvkazano. że specy,fikac.ia z opóźnioną

zmienna ob.jaśniającą (r:ięcie tlynanriczne) jest właściwa do opisu wykorzvstyvvanvch clan,v-ch.

W rozdziałach czwartrvm i piątynr nie t1"lko nie zastosorvano tlięcia dvnatnicznego. ale na§let

nie wyjaśniono. dlaczego z niego zrezygllowano, .lest to zastanawiające zwlaszcza u, kontekście

badali nad deternrinantami kursu rvalutorvego. poniew,az w rozdziale szóstylll_iednl,n z mocleli.



któryrł poŚlvięca sie uwagę. je st model AR(4) (choć dla nontinalnego kttrsu walutorvego i ty,lko

niektórych kursórv).

Po trzecie. zastanarviajaca pozosta.ie klvestia enlpirycznego uięcia relac.iirrriedz5; salclenl

obrotórv bieźących i (realnym et'ektyr,vrrynl) kLlrsem rvalutowyrr. Na s. 
'r-26 

11,1,iaśniono. jak

kurs lvallttow.v lvpll"rva na saIdo obrotórv bieząc1,,ch. natonriast rvpływ salda obrotów bieżących

na kurs walutow_y ob.iaśniono na s, 74. W zrviązkLl z t1.,nr pojawia sie p1,,tanie. czv kr,vestię w}.stę-

por-vania sprzęzenia zwrotnego (endogeniczność) urvzg|ędrriorro na etapie estymac.ji. W pracy

nie :na informacji na temat za§toso,vvanych zmiennych itistrunrentalnych. Co rvięcej. ujemny

znak ivspółczynnika pvv saldzie obrotórv biezących lv regresji kursu lr,alutowego (s.79)._iest

niezgodny z oczekir.vallynr (s. 74) i nłoże śrviadczl,ć o występowaniu odwróconej relacji.

Po czwaftę. opis wykorz,r,stall_vch narzędzi i teclrnik ekonometr,vcznł-ch zar,viera

stosunkowo nielvie ie odwolań do literatrrry. W 1,ozdziale drlrgirn odwołano się w sttmie do dzie_

sięciu opracorvań. Co prar.vda mozna argtlmentolvać. ze powściągliwość w tym zakresie.iest

zaletą. ale przyna.imniej rv drr,óclr rniejscach powinn,v- jednak zostać podane źródła. Chodzi

o podrozdziały 2.3 i 2,5. W tvm pierrvszynr.iest odl,słanie do zaleclrvie.iednego opracorrallia.

a w drugim nie prul,rvołano zadnl,clr źróde l, Cierplirv"v czytelnik doczeka się odesłania do źró-

deł. ale w rozclzia|e szósryrn.

Ad 4) Analiza erlpiryczna trzech rnial międzynarodowej konkurency,|ności gospodarki

został* przeprolvadzona7 wykorzvstarliern bogatego zbioru dan1,,ch, Jest to niervątplilva zaleta

częŚci eltlpirvcznej. Lektura części enlpiryczne.i nasurva jednak pytanie o to. dlaczego

wkażdym rozdziale wvkorzystano odnlienny zbiór danych. Analizy enrpilyczne zawarte

rv PoszczegÓ[rrych rozdziałach róznią się nie tylko zakresent geograficznym. ale takze

CZaSoWYm, a uwzględniając rozdział szósty - takze częstością szeregów czasowych. T,vch

róznic rł doktoracie się nie rvljaśnia, pźez co rozdziały empiryczne sprarviają rvraźenie

Połączonyclr w sposób tnechaniczt,ty. Rozprarva znacznię zvskalaby na spó.jności. gdyby

zdecydor,vano się na analizę tej sarnej grupy,klajów rv rv,vbranyn przeclziale czasolv1..n,l. Tego

rodzaju podejście pozwoliloby na przeprowadzenie analizy polórvnartczej otrzvman,v,ch

rv.r,nikór.v i być rnoże ri,l,ciągnięcie waznych lvnioskórv.

Ad 5) 3iorąc pod trlvagę. ze przynajmnie.i niektóre opracowania stano\.viące podstawę

recenzo}Vane.i prac1, będą publikolvane! ,uvskazano ponizej kilka klvestii szczegółowych. któle

wafio uwzględnić lv finalnych wersjaclr opracow,ań cząstkolr,ych.

1. Należałoby wvjaśnić dokładniej takie krvestie. jak:



a) pon]inięcie ?rz.y oma§ ianiLl cle:enninan: ohrotóu, biezących proeksportotve to

charakterlr bezpośredrriclr inrł,estyc.ii zagrarlicznych {BIZ) (s. 28). co.iest nies;:ójne

z algulnel:taL:ia na s, 48. gdzie strł,ierdzo1-1o. ze rviększy zasób BlZ przyczynia się

do rvzrostu eksptłrtu (elventitalnv argtlment. że raz tlz}{o strumienia. a laz zasobtl tlie

rozrviązLlje niespój ności):

b) relacja międz;, za\ya.t}m w rozpralvie opisem sianowiska Chir,:rra i Prasada (2003)

dot_yczącym zastosor.vania ęfektórv stałych (dla krajólv). a orvgirrałem: ..[olur vierł is

tlrat. lbr Lltlderstanding crOss-country variatiol in current accotlllts" including fixed

eff'ects lvould clełracł fronl muclr of tlre economically meaninelirl parts of the analvsis.

As slror,vn il Table l . about 40 percent of tlre sample variation of the cr:rrellt accoullt

to cDp ratio is atlribrrtab[e to cross-sectioll rat}rer tlran time-series variation. fbr botłl

indLlstrial trnd developing cotlntries. Thus. using FE estinrators rvoLrId cłhslract from

mtrclr of the cross-coLlntry variation in current acco],lnts that is. afiel all. the tbcrrs of

this study"' (Chinn i Prasad. 2003. s, 66 i 68. podkreślenia dodano). W świetle tego

cytatu trudno "iest uznać rvyłączenie efektórv stal,vch za ..niekorz_ystne" (s. 26

doktoratu):

c) relacja międz1" wielkością panstrr"a (rząclLl) i eksportu: strrierclzono. ze znak jest

dodatni przy jednoczesrre.i tezie. ze państrvo może zaburzać alokację rvnkorvą (s, 48):

d.) relacja rniędz1" rrięciem zttrienne.i zalezrre.j lv podrozclziale 4.2 (lo_9arltnr łvzględnego

eksportu) i Lr|ęcienl r,v części enlpiryczne.i (a takze innych zmiellnych):

e) to, ze zl,niana PKBpel, cłtlliltt o l000 USD miatabv znlienić kurs o 0.17% (s, 78). prz1.,

jednclczesn5,m ti.l ierdzelliu. ze PKB 7lel, c,ullittt został rvyraźon;- jako logarl{rn {zob.

tabela l6. s. 75);

1) pogodzić cel rozdziału szóstego" ti. sprarvdzenie, cz1,, zlnienne makroekonolliczne

rnogą by,c traktorvane .iako rlypl,zedzające lvskazniki zmian kursórv lvalrttorvych

(s, l05) ze stantlr.r,iąc\ ln lcoret)czną poclŁ:udorr,ę baclania modeletłl ktlrstl rł,altttorvego

Engela i Westa 12005). o któryrn mowa lv podroz,dziale 6. L \\'ydaie się. ze eloszIo tLt

do oclrvrócell i a perspektyrvy:

g) waność. która słuzy, do clcldzielenia rvvsol<iego i niskiego PlP w rozdziale szóst_vtll

(zob. np. określenia na s. 86).

2. W rozdziale trzecim wafto przeplolvadzić dodatkolve badanie nad deternlinantami

o|rrolótv biezących. rvrr,,lącza.iąc z. analiz,v kra,]e eksportrrjące :,opę nafltową, Z kolei

rv rclzdziale piątyn rvskazane b1,lobl,sprarvdzenie,.iak zmienią sie tvyniki po usunięcitl

lvztniankorvalrvc]r rv prac! p.zypadkórv szczególri.vch 11-urc,!a, lslandia).

l0



6,

W skazane j est staran n i ej sze zap i s,v..wan i e rólvnań. Przykł adowcl :

a) równanie { l3), które, jak mozna sądzic. pochodzi z pracy Moral-Berrito i Roehn (20l6,

s, l ó4). rózni się oci orygirlału:

b) u,zór (24), s, 24 1i,i,,da.ie się zarł,ierać niepopraw,ne indeksy czasowe (w ślvietle

przy.jętej w prac!, konwencji dotyczącej zapisLr zasobói.v);

c) opis rówttari (5). (6). (29) rł,arto skorygorvac/uzupełnić;

d) podobnie nie jest jasne, czyrn z matematycznego puttklu rł,idzenia rózni się rórvnanie

(37) od rólvnania (38) (po urvzględnierlitt równania 39) idlaczego w rórvnaniach (37).

t3 8l. (40). jest składnik losowy e ,. skoro chodzi o prognozę. a nie wańość rzeczvrvistą.

Dane: wafto dodać. czy wykorzystywane są waftości średnie, czv na koniec danego

clkresu. W rozdziale szóstyrrr nie podano źródta. z którego poclrodzą dane o ktr:,sach

walutorvyclr.

Zdanłę o a}jm. ze w ..nie-kol-]sef\Ą,atpv:lyll scenariuszll" nie ujarvniollo zadnej zn-rienne_i

o PIP porvyżej 95% llie jest precvzy.iIle (s. 37i. Taką zmierrną jest zadlużenie brutto

sektora publicznego (zob. labela 5). prz1,,czynl znali nie zgadza się z oczekiw,anlrl (s. 29).

Tabele: a) uklad zmiet.lllyclr w talreli 2 rł,l,daje się być prz1.,padkorvv: b) brak tabeii

ze rvskazaniem" k:ore kraje zaliczono clo grupy gospodarczo zaa\.val,}sowanych. a które

do gospodal,ek rvschodzących (r,l, przl,padku klasi.fikac.ii MFW starus danego klajrr nie

"jest tliezrnienny w czasie).

Konkluzja

Przechodząc do konklLrzji. należy podkreślić. ze ogólna ocena rozprawy doktorskie.i jest

jednoznacznie poz.vlyrvna. Na tę oceIrę składają się następujące przesłanki:

- w rozpralvie przedstawiono oryginalne rozrviązanie problemu badarvczego. który polega

identyfikacji determirrarrt trzech niiar nliędz,vnarodor,ve.i konkurencvjności gospodarki.

- Autor wykazał się ogólną rvie dzą teoretyczl,Ią rv dyscyplinie ekonomia i finanse.

l.v szczególnoŚci zna.iomością teolii i badari empirycznych dotyczącyclr detenninant salda

obrotów, bieżącyclr. udziatu w rynkach ekspor1olv_vch i kursu walutorvego.

- Autor rvi,,kazal się umie.jętnością sarnodzielne,to prorvadzenia pracy naukorł,ej. o czynr

śrviadcz,v przeprorłaclzenie autorskich badań empiryczn1-,clr z rvykorzvstaniem popralvnie

dobran5rch do problemu naukorvego nletod ekonometrycznych.

J,
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* Autclr wvkazał się uniejętnością prorładzenia badań naLlkowy,ch rve w.spółpracy z innynri

naukorvcanri, o czynl Śli,,iadcz1,,przygotowanie kilktl opracolvań rve rvspółautorstrvie.

Wskazane l,v końcolve.j części recenr,ii rrl,l,agi polelniczne nie zmienia.ią pozrt}rr,nej

ocenv fozpfalvy doktorskiej. Glos tl,ch urval zostało sformuło*,anvch z mi"ślą. żezatyierze_

nie:n ALltora.jest puhlikacja rvl,niktirł baclań przedstarvionych r.r,doktolacie i rv ty,,rl kontekście

nalezy int"erpretować większość. bl,ć tToze nieco zbyt licznych. ll,ątplilvości iurvag
polemiczrrvch r,vskazanych r,v recetrr,ii.

KonkludLriąc nalezy strvierdzić. że przedłozt,lna do recenzji rozprawa cloktolska spełnia

r,vvmogi stawial]e pracolx doktorskim. sionnułorvane w Listalvie z dnia l4 lnarca 2003 roku

o stopniaclr naukow1,,ch i t_v-tule lraLtkolvyln oraz L-} stopniaclr i ty,tule rł,zakresie sztuki (Dz, I.J.

z20l7 r,. poz. l789). r.v zn,iazktl zczyll1zasadne.jesl doprrszczenie Pana m_lłr Piotra Michała

Dl,bki do kolejnych etapórv postępowania \Ąj pfzęwodzie doktorskirn.
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