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Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Podstawą opracowania recenzji jest pismo Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny 

ekonomia i finanse dr. hab. Bogumiła Kamińskiego, prof. SGH, z dn. 9 grudnia 2020 roku w sprawie 

powierzenia mi obowiązków recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Wiśniewskiego. 

 

2. Informacja ogólna  

Magister Tomasz Wiśniewski postawił przed sobą zadanie badawcze polegające na opracowaniu 

modelu pomiaru dobrobytu w krajach OECD. Autor zamierzał modelować całkowity dobrobyt (whole 

welfare, W2), odchodząc od koncepcji utożsamiania dobrobytu z dochodem. Opracowanie modelu 

Doktorant poprzedził przeglądem literatury na temat przedmiotu badań. Punktem wyjścia do 

stworzenia modelu było założenie o tym, że można ująć dobrobyt całościowo, uwspólniając spojrzenie 

na to, czym jest ta zmienna na podstawie m.in. subiektywizowanych wizji dobrobytu w warunkach 

demokracji. Model o usystematyzowanej strukturze zaprojektowano dla wielu zmiennych, a jego 

operacjonalizacji Autor dokonał poprzez sprowadzenie ich do dwóch: dochodu i zmiennej 

niedochodowej (zdrowie). Zoperacjonalizowana wersja modelu podlegała walidacji dla danych krajów 

OECD. W ramach tak ogólnie zarysowanych planów badawczych Doktorant zmierzył się z odpowiedzią 

na pytanie o to, jak obiektywnie opisywać dobrobyt, uwzględniając przesłanki teoretyczne w tym 

zakresie, tak by model lepiej niż ujęcie wyłącznie zmiennej dochodowej, prognozował zadowolenie 

społeczeństwa i był możliwy do wykorzystania przez decydentów polityki gospodarczej.  

Waga podjętej problematyki nie budzi moich wątpliwości. Uniwersalne ujęcie modelowe 

dobrobytu, pomiar i analizy scenariuszowe dobrobytu i międzynarodowe porównania w tym zakresie 

oraz wykorzystanie koncepcji dobrobytu w polityce gospodarczej byłyby cennymi narzędziami 

ułatwiającym prowadzenie tejże polityki. Rozprawa powstała w momencie gdy niefinansowe aspekty 

życia związane z jego szeroko pojętą jakością nabierają szczególnego znaczenia na poziomie 
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mikroekonomicznych, przede wszystkim w krajach o średnim i wysokim poziomie rozwoju. Tym samym 

analiza makroekonomiczne dobrobytu zyskuje na znaczeniu. Tematyka rozprawy jest aktualna, co 

więcej – opracowanie takiego modelu wypełnia lukę w piśmiennictwie ekonomicznym, porządkuje 

liczne rozważania poprzedników i daje pole do ewentualnego wdrożenia do polityki gospodarczej w 

przyszłości. Podjęte przez Doktoranta zagadnienie badawcze jest istotne i ważne – zarówno z 

teoretycznego (jak rozumieć dobrobyt w XXI wieku), metodycznego (jak modelować to zjawisko w 

sposób kompleksowy?) czy praktycznego (jak wykorzystać możliwość predykcji dobrobytu w 

prowadzonej polityce gospodarczej?) punktu widzenia. Zadanie to może być przedmiotem badań i 

rozwiązania w pracy awansowej na stopnień doktora nauk ekonomicznych. 

Recenzowana praca ma charakter metodyczno-empiryczny, a badania własne poprzedza 

solidnie wykonany przegląd literatury na temat dobrobytu i jego pomiaru. Jej przygotowanie dało 

Autorowi możliwość wykazania się szerokim zakresem wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania 

predyspozycji warsztatowych do pracy naukowej.  

 

3. Silne strony pracy 

Charakterystykę silnych stron pracy zacznę od komentarza na temat struktury pracy oraz kwestii 

językowych i edycyjnych. Nie są one może najistotniejsze z punktu widzenia oceny pracy, ale świadczą 

o warsztacie naukowym, a także ułatwiają bądź utrudniają lekturę pracy. W przypadku rozprawy mgr. 

T. Wiśniewskiego elementy te zdecydowanie sprzyjają lekturze. Czterorozdziałowa struktura pracy jest 

wręcz modelowa. Rozdział pierwszy to typowe wprowadzenie do tematu, w którym Autor prezentuje 

podstawowe pojęcia ważna dla realizacji zadań badawczych oraz obudowuje je przeglądem literatury 

na temat ekonomii dobrobytu, w tym prezentuje mierniki dobrobytu. Po przeglądzie literatury Autor 

przedstawia – w rozdziale drugim pracy – autorską koncepcję modelowania dobrobytu. W części 

metodycznej pracy scharakteryzowano ramy modelowe, przedstawiono propozycję modelu oraz 

zmienne ujęte w modelu. Autor nie stronił od wskazania ograniczeń własnej koncepcji, wskazał również 

na nowe – jego zdaniem – elementy w zaprezentowanych ramach i modelu. Rozdział trzeci poświęcony 

jest walidacji modelu – kalibracji parametrów i testowaniu hipotez. Wreszcie w części czwartej 

Doktorant prezentuje i interpretuje wyniki oceny dobrobytu z wykorzystaniem autorskiego narzędzia, 

a także prezentuje rekomendacje dla polityki gospodarczej. Jak już wspomniałam, taki trzon struktury 

pracy stanowi logiczną całość i prowadzi czytelnika przez kolejne etapy procedury badawczej. Na 

marginesie dodam, że mam pewne uwagi do innych niż układ rozdziałów elementów struktury pracy, 

a których wspomnę w dalszej części recenzji. Trzon badania jest jednak bardzo dobrze zaprojektowany 

i przedstawiony w rozprawie.  

Silną stroną pracy są również wspomniane przeze mnie kwestie językowe i edycyjne. Autor złożył 

do recenzji pracę napisaną w języku angielskim, pracę nie tylko napisaną poprawnie, ale również w 
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stylu akademickim. Dołożył również starań związanych z edycją rozprawy. Język i redakcja dysertacji 

ułatwiły lekturę i dostrzeżenie innych zalet pracy. Do zalet tych odnoszę się w takiej kolejności, w jakiej 

występują w tekście.  

Jedną z mocnych stron rozprawy jest solidnie przygotowany przegląd literatury: wielowątkowy, 

ale nie za szeroki, wyjaśniający poglądy poprzedników na najważniejsze kwestie poruszane w pracy. 

Autor zaprezentował prostą i interesującą analizę porównawczą istniejących w literaturze wskaźników 

dobrobytu, oceniając je pod względem subiektywności i dostępności danych, możliwości 

wykorzystania w analizach ilościowych, wzajemnej korelacji. Tego typu porównań brakuje w pracach 

na stopień i artykułach naukowych, które często zawierają tylko opisy. Tym bardziej doceniam tego 

typu narzędzia analizy (zresztą zastosowane przez Autora także w dalszych częściach rozprawy), 

zajmowanie stanowiska przez Autora, podsumowania omawianych wątków oraz dokonywanie 

przeglądu literatury przez pryzmat realizacji celów pracy. 

Największym wkładem własnym Autora w piśmiennictwo ekonomiczne jest opracowanie 

koncepcji modelu całkowitego dobrobytu dla krajów OECD. Dobrobyt i szczęście to pojęcia z obszaru 

psychologii czy filozofii i próby ujęcia ich w wymierne ramy oparte na przesłankach ekonomii 

pozytywnej są niewątpliwie interesujące. I niewątpliwe konieczne. Ekonomia i polityka gospodarcza 

wykorzystują wiele – a nawet większość – zmiennych nieobserwowalnych bezpośrednio, co do których 

istnieje pewien szerszy lub węższy konsensus na poziomie definicji czy pomiaru, wystarczy wspomnieć 

o zmiennych podstawowych jak inflacja czy bezrobocie. Im więcej aspektów jakościowych w danym 

zjawisku, tym więcej propozycji pomiaru lub modelowego ujęcia zjawiska i wyższa różnorodność takich 

propozycji. Propozycja Pana T. Wiśniewskiego jest jedną z takich alternatyw przedstawionych dla 

dobrobytu. Za możliwością jej wykorzystania przemawia spójność zaproponowanej koncepcji i jej 

założeń oraz świadomość Autora, że dokonuje niekiedy wyborów, a wybory te są arbitralne. Nawet 

jeśli Doktorant wyjaśnia swoje decyzje, to w tego typu  zadaniach, nie ma możliwości ucieczki od 

subiektywizmu. Niemniej jednak, propozycja modelu jest osadzona w teorii, uzasadniona i możliwa do 

operacjonalizacji przy wykorzystaniu istniejących danych.  

O warsztacie badawczym doktoranta świadczy nie tylko umiejętność opracowania modelu jako 

takiego, ale też sposób, w jaki działał na poszczególnych etapach jego opracowania, np. selekcji 

wskaźników z obszaru zmiennej zdrowie (health) wykorzystanych do kalibracji modelu. Procedura 

doboru została doskonale opisana i wyjaśniona.  

Jeśli na powyższe dobre strony rozprawy nałoży się sprawne posługiwanie się narzędziami 

ilościowymi przez Autora oraz i pewną ostrożność w podejściu do badania własnego (przejawiające się 

choćby we wskazywaniu ograniczeń przyjętych rozwiązań), to zalety rozprawy i dojrzałość Autora jako 

badacza należy ocenić wysoko. Nie bez znaczenia dla tej oceny jest czas, jaki Doktorant musiał 

poświęcić na przegląd i przygotowanie danych. Praca jest interesująca w swej warstwie poznawczej. 
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Autor wykazał się bardzo dobrą znajomością problematyki i swobodą poruszania się w literaturze 

przedmiotu. Udowodnił swoje umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi i jakościowymi w 

prowadzeniu badania naukowego o nietuzinkowym charakterze. 

 

4. Słabsze strony pracy i uwagi polemiczne 

Wskazanie słabszych stron rozprawy także zacznę od struktury pracy. O ile układ podstawowej 

części – czerech rozdziałów jest wręcz modelowy, o tyle moje wątpliwości wzbudziło wprowadzenie. 

Autor przedstawia w nim w zasadzie tylko strukturę pracy, nie chcąc – jak się domyślam – powtarzać 

zarysu badania dostarczonego w abstrakcie. We wstępie rozprawy doktorskiej oczekiwałabym przede 

wszystkim wyrażonego explicite celu pracy i problemu badawczego – ewentualnie pytań badawczych, 

hipotez pracy, szerszej motywacji badacza do podjęcia tego tematu i uzasadnienie dotyczącym doboru 

próby czy zakresów badania. Hipotezy pojawiły się tekście w rozdziale drugim i trzecim. Nie podano 

wprost dlaczego akurat dla tego grupy krajów prowadzone jest badanie, a odczytywanie intencji 

Autora z jego działań nie powinno mieć miejsca. W abstrakcie i wprowadzeniu nie ma zakresu 

czasowego badania. Odnosząc się do kwestii struktury pracy nie mogę nie wspomnieć, że bibliografię 

umieszcza się przed załącznikami.  

Z uwag merytorycznych uwagę moją zwróciło kilka kwestii. Po pierwsze Autor obiecał 

przedstawić propozycję modelu dobrobytu całkowitego, o usystematyzowanej strukturze, rozróżniając 

dochód, dobrobyt i dobrostan. W zasadzie na poziomie rozważań teoretycznych o modelu czy 

projektowania jego założeń dotrzymał obietnicy.  W wersji zoperacjonalizowanej modelu zastosowano 

jednak tak daleko idące uproszczenia, że założenia pracy rozmyły się nieco do dość prostej czy nawet 

intuicyjnej, postaci modelu. Zmienna niedochodowa sprowadzona została do jednego jedynego 

parametru – zdrowia (liczby lekarzy). Z jednej strony rozumiem potrzebę operacjonalizacji zmiennych 

jakościowych, Doktorant wyjaśnia zresztą swoje wybory, przynajmniej częściowo w drugiej i trzeciej 

części pracy. Z drugiej jednak strony mam wrażenie, że takie uproszczenie nie było efektem realizacji 

procedury badawczej, ale założeniem, które towarzyszyło Autorowi od początku prac. Już na poziomie 

przeglądu literatury wskazano, że zmienne jakościowe, mające potencjał przybliżania dobrobytu to 

zdrowie, klimat i kultura, przy czym sam przegląd literatury ograniczono do pierwszego czynnika. W 

rozdziale drugim prezentując założenia i sam model, Autor używa zwrotów zmienna dochodowa i 

zmienna niedochodowa. Nie odwołuje się do zdrowia przy tej drugiej. Co więcej, kluczowe założenie 

nr 2 (root assumption #2) wywodzi dobrobyt z jednostkowych subiektywizowanych opinii wielu ludzi 

na temat czynników wpływających na dobrobyt (welfare drivers). Autor przyjmuje, że jeśli grupa osób 

wyrażających opinię na ten temat jest wystarczająco duża, to powstanie nieskończona liczba czynników 

wpływających na dobrobyt. Już samo ujęcie czynników jako infinite budzi moją wątpliwość.  Jeszcze 

większą jednak sprowadzenie tych czynników do układu binarnego – zmiennej dochodowej i zdrowia 
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(w wersji zoperacjonalizowanej modelu). Koncentracja na dwóch tylko zmiennych dokonana została 

na podstawie analizy stopnia ujęcia dobrobytu jako całości i korzyści marginalnych z wprowadzenia 

dodatkowej zmiennej do analizy oraz jak się domyślam – przy uwzględnieniu trudności obliczeniowych. 

Przy tak ustawionych kryteriach mniejsza liczba zmiennych będzie zawsze preferowana.  

Gdyby Doktorant zadeklarował dwuczynnikowy model dobrobytu, to faktycznie wykonałby 

zadanie. Tymczasem pierwszy akapit trzeciego rozdziału (s. 85) stanowi w zasadzie całe wyjaśnienie, 

dlaczego wielość ilość zmiennych sprowadzono do tych akurat dwóch. Te wątpliwości podsumuję 

stwierdzeniem, że widzę rozstrzał między próbami umotywowania wyborów autora na poziomie 

teoretycznym a sposobem operacjonalizacji modelu.  

Nieco zawiodły mnie również wnioski i rekomendacje dla polityki gospodarczej. Jeśli wnioski z 

badania za pomocą tego narzędzia sprowadziły się do sporządzenia rankingu krajów, stwierdzeń o tym, 

że wyższe PKB, któremu towarzyszą niższe nierówności dochodowe sprzyja większemu dobrobytowi, 

a wnioski dla polityki gospodarczej zaprezentowane są w sposób: w celu zwiększenia dobrobytu w 

krajach mniej zamożnych należy zwiększyć dochód per capita, to czy podobnych wniosków nie można 

wyciągnąć na podstawie innych, już istniejących metod oceny dobrobytu? W pracy doktorskiej 

spodziewałabym się znacznie bardziej rozwiniętej części interpretacyjnej. Co więcej, pytanie badawcze 

dotyczy sposobu modelowania i przewidywania dobrobytu w sposób aplikacyjny dla polityki 

gospodarczej. Nie jestem przekonana, dlaczego akurat rozwiązanie zaproponowane przez autora 

miałoby być remedium. Na marginesie tych wątpliwości chciałabym także poznać zdanie Autora na 

temat faktycznej praktyki decydentów polityki gospodarczej w badanych krajach w kwestii 

uwzględnienia dobrobytu jako zmiennej w systemie celów.  

W ramach uwag o charakterze polemicznym chciałabym wskazać na dwie kwestie warte 

odniesienia w pracy lub podczas publicznej obrony. Pierwsza dotyczy alternatywy dla zmiennej 

niedochodowej. Czy Autor widziałby możliwość zastosowania innych zmiennych? Druga dotyczy 

ewentualnego rozszerzenia modelu na inne kraje, np. te o mniej ustabilizowanej demokracji. Czy przy 

założeniu dostępności danych – zbyt daleko idącym dla wielu innych krajów – zmienna niedochodowa 

byłaby taka sama? Czy byłaby możliwość wykorzystania modelu dla krajów o odmiennych kulturach?  

 

5. Konkluzja 

Mgr Tomasz P. Wiśniewski w przedłożonej rozprawie udowodnił, że posiada predyspozycje do 

prowadzenia samodzielnej pracy badawczej i w sposób oryginalny rozwiązał postawione zadanie 

badawcze. Jednocześnie Autor wykazał się ogólną wiedzą teoretyczną w dyscyplinie ekonomia i finanse 

i bardzo dobrą znajomością problematyki dobrobytu. Dowiódł erudycji, znajomości przedmiotowej 

literatury oraz umiejętności krytycznej oceny prezentowanych i analizowanych zagadnień. Mgr Tomasz 
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Wiśniewski w swej pracy doktorskiej podjął oryginalny, niełatwy merytorycznie i instrumentalnie 

problem badawczy. Rozwiązując go niejednokrotnie stanął przed wyzwaniem dokonywania wyborów 

umożliwiających operacjonalizację badanego pojęcia. Nawet jeśli niektóre z rozwiązań budzą 

wątpliwości, to Doktorant udowodnił, że posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, jakich wymaga 

się od posiadaczy stopnia doktora nauk ekonomicznych.  

W świetle powyższych opinii, stwierdzam że rozprawa mgr. Tomasza Wiśniewskiego spełnia 

wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom doktorskim w Ustawie o stopniach naukowych i 

tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789). Wnoszę zatem o przyjęcie 

rozprawy i dopuszczenie Doktoranta do publicznej obrony.  
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