Krzysztof Piech

Załącznik 1

AUTOREFERAT
na temat osiągnięć naukowo-badawczych

Spis treści
1

Wykształcenie ............................................................................................................................ 2

2

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu .................................................................. 3
2.1 Przebieg zatrudnienia w Szkole Głównej Handlowej ...................................................... 3
2.2 Współpraca z innymi jednostkami naukowymi ................................................................. 3
2.3 Inne funkcje ...................................................................................................................................... 4

3

Opis przebiegu dotychczasowej kariery ........................................................................... 5
3.1 Początki kariery naukowej ......................................................................................................... 5
3.2 Badania gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności .............................................. 8
3.3 Cykl publikacji nt. „Pomiary innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy” .. 13

4

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych ........................................................... 29
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

Koniunktura gospodarcza i kryzysy .................................................................................... 29
Prognozowanie i modelowanie makroekonomiczne .................................................... 33
Rynki finansowe i ubezpieczenia gospodarcze ............................................................... 34
Polityka gospodarcza: teoria i praktyka ............................................................................ 34
Przedsiębiorczość i e-biznes................................................................................................... 37

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć .................................................................. 38
5.1 Udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych ................................ 38
5.2 Publikacje i ich cytowania ....................................................................................................... 38
5.3 Biogram habilitanta ................................................................................................................... 40

1

Krzysztof Piech - autoreferat

1 WYKSZTAŁCENIE
w tym posiadane dyplomy, stopnie naukowe
VII-XII 2012

X 2011
III – IV 2007
2002 – 2003
II 2002

X 2000 – II 2002
X 1998 – IV 1999
XI 1997 – II 1998
II 1996 – IX 1997
X 1994 – IX 1998

1990-1994

Narodowy Uniwersytet Singapuru (8. uczelnia świata w 2013 r.
pod względem dyscyplin naukowych wg QS World University
Rankings), Szkoła Polityk Publicznych im. Lee Kuan Yewa – visiting fellow; wizytowanie zajęć pt.:
 ‘Behavioural Economics and Public Policy’ - prof. Kang Chen
(b. specjalista ds. reform krajów w Banku Światowym),
 ‘International Economic Policy’ - prof. Charles Adams (długoletni dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego w
Azji Południowo-Wschodniej),
 ‘Political Economy of Institutions’ – prof. Eduardo Araral (doktorat napisany u laureatki Nagrody Nobla E. Ostrom).
Szkoła Liberalnej Polityki Społecznej czasopisma “Liberte!” –
uczestnik
warsztaty nt. „Przywództwa dla przyszłych liderów” w Jachrance i
w Stambule organizowane przez British Council (w j. angielskim)
roczne stypendium podoktorskie w University College London –
School of Slavonic and East European Studies (3. największa
uczelnia w Wielkiej Brytanii)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i
Finansów:
 dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
 uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Światowe recesje i polityka antykryzysowa a gospodarka Polski”
Podyplomowe Studium Kształcenia Pedagogicznego przy SGH
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych,
Dzienne Studia Doktoranckie
Greek-Polish Programme of Entrepreneurship Development (wykłady w Polsce i Grecji) – świadectwo ukończenia, nagroda za najlepszy business plan
5-semestralne Studium Pedagogiczne przy SGH (ukończone w
ciągu 3 semestrów), praca dyplomowa nt. kół naukowych w SGH
(opublikowana)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne
 praca magisterska pt. „Analiza możliwości wykorzystania
metod heurystycznych w polityce gospodarczej”
 dyplom ukończenia 5-letnich studiów magisterskich (uzyskany po czterech latach studiów)
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
(10. liceum w Polsce wg tygodnika „Polityka” w 1994 r.)
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2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU
2.1 Przebieg zatrudnienia w Szkole Głównej Handlowej
XII 2013 –
I 2004 – XI 2013
V 1999 – XII 2003
1997-1998
X 1996 – IX 1997
IV 2013 –
XI 2007 – IX 2008
V 2004 – VI 2005
X 2004 – IX 2005
2004-2010

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (Zakład Polityki Gospodarczej) – adiunkt [podstawowe miejsce zatrudnienia]
Katedra Polityki Gospodarczej – adiunkt
Katedra Polityki Gospodarczej – asystent
Katedra Small Businessu – asystowanie w prowadzeniu zajęć na
studiach dziennych i podyplomowych
Katedra Informatyki Gospodarczej – asystent-stażysta
Podyplomowe Studia Prognozowania Ekonomicznego – kierownik
Podyplomowe Studia Administracji i Polityki Gospodarczej – kierownik
Podyplomowe Studium Administracji Europejskiej, Funduszy
Unijnych i Polityki Gospodarczej – kierownik
Pełnomocnik Rektora SGH ds. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy”
Summer University Warsaw – wykładowca nt. transformacji

2.2 Współpraca z innymi jednostkami naukowymi
III 2012 – IX 2013
III-VI 2012
2010 – I 2012
III 2010 –
2010-2011
VI 2006 –
IV 2005
II – IV 2003
VIII 2002
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Środowiskowe Studia Doktoranckie w Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk – wykładowca z zakresu koniunktury gospodarczej i kryzysów finansowych
“Master of Business Administration – Challenges in Emerging
Markets” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii
Nauk – wykładowca z zakresu kryzysów finansowych
Politechnika Warszawska, projekt foresight „Akademickie Mazowsze 2030” – moderator panelu „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”
Akademia Ewaluacji Programów Społeczno-Ekonomicznych
– EUROREG (Uniwersytet Warszawski) – wykładowca ds. modelowania makroekonomicznego
Podyplomowe studia „Ewaluacja programów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej” w Akademii Koźmińskiego – wykładowca ds. modelowania makroekonomicznego
Instytut Wiedzy i Innowacji – prezes
International School of Management, Wilno – wykładowca polityki
gospodarczej krajów nadbałtyckich
Polski Uniwersytet na Obczyźnie (Londyn) – wykładowca w zakresie stanu polskiej gospodarki
Summer University of Southern Stockholm – wykładowca w zakresie przedsiębiorczości
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2.3 Inne funkcje
XI 2012 –
VII 2013 –
X 2013 –

Global Business & Economic Ideas Pte Ltd (Singapur) – prezes
E-niania sp. z o.o. – członek zarządu
E-Research Group sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej

I 2014 –

Polska Fundacja Komunikacji – kierownik projektu „On a virtual
highway – to the endless opportunities in your future business”, w
ramach którego organizowane są konkurs i szkolenia dla startupów w Kijowie i we Lwowie na Ukrainie
Ministerstwo Finansów Rumunii (Narodowa Komisja ds. Prognoz)
– ekspert z zakresu modelowania makroekonomicznego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – asesor w zakresie innowacyjnych technologii (działanie 1.4 POIG)
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – ekspert w zakresie
analiz i prognozowania rynku ubezpieczeń
Ecorys Polska – ekspert w zakresie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: asesor w
dziedzinie społeczeństwa informacyjnego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – asesor w zakresie
społeczeństwa informacyjnego (projekty z działania 8.1 POIG)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert w projektach:
a) Narodowy Program Foresight „Polska 2020” w panelach:
„Technologie teleinformatyczne a społeczeństwo” i „bezpieczeństwo intelektualne”
b) „Inicjatywa Technologiczna” (recenzent projektów naukowych
i biznes planów)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ekspert w zakresach:
 polityki publiczne (2013)
 fundusze pożyczkowe, szkolnictwo wyższe, społeczeństwo informacyjne (2008-2013)
 modelowania makroekonomicznego oddziaływania funduszy
UE (2006-2007)
CASE-Doradcy – ekspert w kilku projektach ewaluacyjnych dla
różnych ministerstw i urzędów m.in. w zakresie metodologii badań, wskaźników i metod ilościowych oraz społeczeństwa informacyjnego
Polska Izba Ubezpieczeń – ekspert ds. prognozowania rynku
ubezpieczeń
Instytut Wiedzy – prezes
prace czasowe (w trakcie studiów) w: McDonald’s Polska, Readers’ Digest, Hospitality Marketing Concepts Poland, produkcja
filmu „Szamanka”, Hardwood Sawmill Zawadówka

2012 – I 2013
IV-IX 2012
2010-2013
2010-2012
VII 2009 – IX 2011
2008-2010
VI – VI 2007

2006-2013

2006-2010

2005-2013
XII 2001 – III 2003
1994-1996
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3 OPIS PRZEBIEGU DOTYCHCZASOWEJ KARIERY
Swoje pierwsze badania noszące znamiona naukowości habilitant przeprowadził w
trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego przygotowując pracę kwalifikującą do udziału
w olimpiadzie geograficznej. Badał wtedy przemiany aktywności gospodarczej rodzinnego miasta. Wykorzystane metody to m.in.: analiza literaturowa, analiza map kartograficznych, wywiady, analiza danych spółdzielni mieszkaniowej (wiele z tych informacji
nie było publicznie dostępnych).

3.1 Początki kariery naukowej
3.1.1 Aktywność naukowo-dydaktyczna w trakcie studiów
Jako finalista olimpiady, habilitant zdecydował się wybrać Szkołę Główną Handlową, w
której, będąc na pierwszym roku studiów, został przewodniczącym Studenckiego Koła
Naukowego Geografii. Poprowadził w nim dwa projekty badawcze (aktywności ekonomicznej ludności), kierując w terenie kilku- i kilkunastoosobowymi zespołami. Na trzecim roku studiów, po rozpoczęciu w SGH nauki języka japońskiego, wraz z grupą kilkunastu osób założył on SKN Gospodarki i Kultury Japonii. Jego opiekunem naukowym
został prof. Jan Kaja z Katedry Polityki Gospodarczej – znany specjalista z zakresu Japonii. Koło to było jednym z najaktywniejszym wówczas na uczelni (obok np. KNAE prof.
Szapiro czy SKN Informatyki). Taka działalność oznaczała konieczność częstych kontaktów z Katedrą. Te zaś zaowocowały poznaniem metodologii badań deskryptywnych
opracowanej na podstawie japońskich doświadczeń przez prof. Jana Kaję, którą później
habilitant się zgłębiał i starał się w pewien sposób rozwinąć. Doświadczenia z tego okresu do dzisiaj mają wpływ na sposób, w jaki habilitant prowadzi badania naukowe – starając się nie stawiać z góry hipotez, unikać założeń po to, by móc dotrzeć do prawdy naukowej i opisu obiektywnego stanu rzeczy.1 Wkrótce przeprowadził projekt „Deskryptywne badania firm z udziałem kapitału japońskiego w Polsce”, kierując kilkunastoosobowym zespołem. Zaowocowały one raportami z badań w kilku firmach oraz pierwszym
wystąpieniem na konferencji naukowej. Kołem opiekuje się on do dnia dzisiejszego.
Pod koniec drugiego roku studiów habilitant wygrał konkurs na stanowisko asystentastażysty w Katedrze Informatyki Gospodarczej i na trzecim roku studiów prowadził ćwiczenia do wykładu z „Informatyki gospodarczej” z obsługi programów Word, Excel, Access oraz podstaw obsługi internetu (był jedną z pierwszych na uczelni osób korzystających z internetu – już od 1994 r.). W tym czasie uczył się też w 5-semestralnym Studium
Pedagogicznym SGH – ukończył je w ciągu trzech semestrów. Wiedzę ze studium można
było od razu praktycznie zastosować podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Opanowane wtedy podstawy psychologii okazują się dla habilitanta przydatne także dzisiaj
(np. w prowadzeniu zajęć z „Ekonomii behawioralnej”). W trakcie studiów angażował
się ponadto w działalność innych kół naukowych (np. KNAE), a także założył Radę Kół
Naukowych SGH, która zorganizowała pierwsze „targi kół” – odbywają się one do dzisiaj.
Habilitant uważa, że jest to ważne w pracy naukowej, zwłaszcza w zakresie nauk ekonomicznych, gdyż
często aktualnie prowadzona polityka gospodarcza kształtowana jest na podstawie nie dowodów, ale
przekonań opartych na autorytecie najważniejszych ekonomistów. Bliska jest mu maksyma J.M. Keynesa:
„Idee ekonomistów i filozofów politycznych, zarówno wtedy, gdy są one prawidłowe oraz gdy tak nie jest,
są silniejsze niż się powszechnie uważa. Tak naprawdę światem rządzi niewiele więcej. Praktyczni ludzie,
którzy uważają siebie za dość uwolnionych od jakichkolwiek wpływów intelektualnych, są zazwyczaj
niewolnikami nieżyjących już ekonomistów”. (tłum. wł.)
1
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Pod koniec trzeciego roku studiów habilitant startował w konkursie na stanowisko asystenta do Katedry Zarządzania Strategicznego ś.p. prof. Gajęckiego. W trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej poznał prof. Jana D. Antoszkiewicza (z Katedry Small Businessu), z którym rozpoczął później współpracę: najpierw będąc w kilkuosobowej grupie studentów,
których uczył prowadzenia badań i metod stosowanych w konsultingu (m.in. w ramach
grantu KBN), a następnie – ucząc innych (współprowadząc ćwiczenia do zajęć, w których wcześniej brał udział). Poznane wówczas metody zarządzania wykorzystywał w
praktyce, również w ramach prób rozwijania teorii polityki gospodarczej. Ponadto, miał
okazję osobiście obserwować proces twórczości naukowej prof. Antoszkiewicza książek.
Wszystko to dało efekt w postaci autorstwa większości rozdziałów książki pt. „Metody
rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa” (1999).
3.1.2 Początki pracy naukowo-dydaktycznej
W okolicach końca czwartego roku studiów habilitant dostał propozycję pracy w Katedrze Polityki Gospodarczej. W związku z tym musiał zrezygnować z przygotowywania
pracy magisterskiej na temat modelowania gospodarczego (do tej tematyki wrócił on
jednak po latach) na rzecz pracy przygotowywanej u prof. J. Kaji. Łączyła ona elementy
informatyki, pedagogiki i teorii polityki gospodarczej (w sumie 120 stron). Jej recenzentem był wcześniejszy promotor habilitanta prof. T. Szapiro.
Po czwartym roku studiów i obronieniu pracy magisterskiej, habilitant rozpoczął kształcenie na Dziennych Studiach Doktoranckich Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.
W tym czasie planował on dokończyć studia na kierunku „Finanse i Bankowość”. Jednakże, mimo że pozostały mu do ukończenia jedynie dwa przedmioty, ilość nowych obowiązków sprawiła, że z tego zrezygnował. 1 maja 1999 r., po przejściu na emeryturę
wybitnego ekonomisty prof. Krzysztofa Porwita, byłego kierownika Katedry Polityki
Gospodarczej, rozpoczął w niej pracę jako asystent. W tym czasie (odpowiednik 10 semestru studiów) prowadził już część wykładów prof. J. Kaji do zajęć „Planowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”. Kilka lat później zajmował się tą dziedziną w praktyce na zlecenie różnych urzędów i instytucji.
Następnie prowadził, po jakimś czasie już pod własnym nazwiskiem, jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora, inne wykłady: początkowo „Polityka gospodarcza II”, następnie również „Polityka gospodarcza”, „Polityka teleinformatyczna” (problematyka ta była
w Polsce wówczas prawie nieznana), „Polityka inwestycyjna” (z punktu widzenia inwestycji zagranicznych, działalności PAIZ itp.).
Oprócz tego, kontynuując działalność społeczną zainicjowaną w Radzie Kół Naukowych,
rozpoczął organizowanie konferencji, które później przekształciły się w realizowaną
przez kilkanaście lat serię Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów
(www.konferencja.edu.pl). Po pierwszej z takich konferencji (2000 r.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pod którego patronatem była ona organizowana, wydało pierwszą
książkę pod redakcją naukową habilitanta. Szczególnym powodem do dumy było dla
niego pozyskanie do niej tekstu prof. Z. Sadowskiego. Był to początek działalności społecznej, w którą zaangażowało się później w sumie kilkadziesiąt osób z kilku ośrodków
akademickich, od studentów do profesorów. W efekcie opublikowanych zostało kilkaset
rozdziałów w książkach, co przyczyniło się do rozwoju kariery akademickiej wielu młodych naukowców, pozwalając im nie tylko zebrać wymaganą liczbę publikacji wymaganych w przewodzie doktorskim, ale również poprawiać swój warsztat naukowy i poznawać funkcjonowanie różnych ośrodków akademickich.
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3.1.3 Badania nad kryzysami i rozprawa doktorska
Jedną z rzeczy, która z dzisiejszej perspektywy stanowi dla habilitanta powód do dumy,
było zebranie kilkudziesięciu studentów do przygotowywania opracowań na temat kryzysów: głównie gospodarczych, lecz również finansowych. Część najlepszych z nich założyło później SKN Polityki Gospodarczej, nad którym objął opiekę naukową. Na przestrzeni roku powstała największa w kraju baza informacji na ten temat. Najlepsze prace
studentów zostały opublikowane w książce, inne w czasopismach naukowych.
Fascynacja tą tematyką i dokonanie pewnego odkrycie sprawiło, że habilitant porzucił w
połowie już napisaną pracę, do której miał już komplet badań empirycznych, przedyskutowaną już na różnych konferencjach i częściowo opublikowaną. Zamiast zatem problematyką inwestycji japońskich, zajął się systematyczną analizą kryzysów. Zajęło mu to
dwa lata, więc rozprawę doktorską dokończył jesienią 2001 r.
Wspomnianym odkryciem habilitanta było zidentyfikowanie regularności występowania recesji gospodarczych na świecie (coś, co później zostało określone przez niektórych
jako „światowy cykl koniunkturalny”). Po przeanalizowaniu historii gospodarczej w
kontekście występowania kryzysów doszedł do wniosku, że można mówić – uwzględniając pewne zjawiska egzogeniczne – o pojawieniu się regularności w występowaniu
światowych recesji. Co więcej, przeprowadzone przez niego mnie badania korelacyjne
na bazie danych World Economic Outlook wskazały, że tak jak gospodarka światowa,
również Polska powinna spodziewać się spowolnienia rozwoju. Na tej, dość ryzykownej,
tezie oparł założenie rozprawy doktorskiej. Było to w okresie, gdy nie było rozpowszechnione przekonanie o tym, że gospodarka transformująca się w ogóle może mieć
cykl koniunkturalny, w ogóle natomiast nie spodziewano się, że koniunktura międzynarodowa, a szczególnie kryzysy na Zachodzie, mogą oddziaływać na polską gospodarkę.
Wydarzenia, które miały miejsce już po obronie rozprawy doktorskiej przez habilitanta,
udowodniły, że tezy te mają potwierdzenie empiryczne – co pokazała nie tylko dekoniunktura początku XXI wieku, ale i zdarzenia późniejsze (por. dalsza część pracy).
24 stycznia 2002 r. obronił napisaną pod kierunkiem prof. zw dr hab. Jana Kaji rozprawę
doktorską, zaś 18 lutego Rada Naukowa Kolegium Zarządzania i Finansów nadała mu
stopień doktora nauk ekonomicznych.
Z czasem zainteresowanie w świecie akademickim tematyką kryzysów zaczęło maleć,
więc po wielu osiągnięciach w tej dziedzinie, habilitant postanowił skierować swą uwagę na inne tory i podjął się badań nad inną fazą cyklu koniunkturalnego – wzrostem.
3.1.4 Podsumowanie dokonań przed uzyskaniem stopnia doktora
Przed uzyskaniem stopnia doktora habilitant opublikował:
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jedną książkę pod swoją redakcją naukową (Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej,
PTE, Warszawa 2001, ss. 188),
dziewięć artykułów w czasopismach naukowych,
dziesięć innych artykułów głównie w prasie ogólnopolskiej,
15 rozdziałów w książkach (w tym trzy wspólnie z prof. J. Antoszkiewiczem),
ponad 30 artykułów w „Gazecie SGH” poświęconych głównie działalności kół naukowych i
Senackiej Komisji Programowej SGH (której był sekretarzem).
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3.2 Badania gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności
Zmiana zainteresowań badawczych habilitanta wywołana była chęcią poznania wszystkich najważniejszych mechanizmów kształtujących gospodarkę; nie tylko tych, które
odpowiadają za zaburzenia w jej rozwoju, ale także tych, które determinują sam wzrost
gospodarczy. Tematyka ta okazała się być większym wyzwaniem, niż początkowo przewidywał. Oprócz poznania teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego, należało zmierzyć
się z innym problemem – niedostatkami teorii, częstymi brakami danych (w postaci
kompletnych szeregów czasowych) oraz innymi metodami badań niż te stosowane w
analizach koniunktury. Habilitant zetknął się także z pojęciem „gospodarki opartej na
wiedzy” i zmierzył się z problemem związanym z jej pomiarem. Uznał on, iż nie da się
dobrze opisywać zjawiska bez możliwości mierzenia go. Było to wyzwanie, z którym
zmierzył się kilkukrotnie. Jego starania po kilku latach zostały uwieńczone monografią
pt. „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym” (2009).
3.2.1 Stypendium podoktorskie w Londynie
Kilkanaście tygodni po obronie rozprawy doktorskiej habilitant wygrał konkurs na stypendium typu post-doc w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego (School of Slavonic and East European Studies – University
College London; SSEES-UCL).
Jego opiekunem w SSEES-UCL był prof. Tomasz Mickiewicz, natomiast opiekę naukową
przejął prof. Slavo Radosevic – uznany autorytet w zakresie innowacyjności krajów
transformacji systemowej. Mogąc rozwijać się pod opieką takiego autorytetu, habilitant
rozpoczął od analizy dotychczasowego dorobku nauki w tym zakresie. Szybko zweryfikował panujące w Polsce przekonanie o narodzinach „nowej gospodarki”, kwalifikując ją
– dzięki posiadanej już wiedzy z zakresu historii gospodarczej, w tym historii baniek
spekulacyjnych – jako przejściowy etap w rozwoju, związany z kolejną rewolucją techniczną. Stąd zaczęła go także interesować coraz bardziej zyskująca wtedy na popularności, co było widoczne również pod postacią publikacji i działalności Komisji Europejskiej
– idea gospodarki opartej na wiedzy.
Dzięki funduszom uczelni goszczącej habilitanta, zorganizował on Coroczne AngielskoPolskie Kolokwium pt. „Gospodarka oparta na wiedzy w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej” (Annual Anglo-Polish Colloquium “The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries”) w SSEES-UCL. Brał również udział w seminarium w
Oxfordzie, gdzie jego wystąpienie nt. przemian systemów gospodarczych spotkało się z
zainteresowaniem m.in. prof. Leszka Kołakowskiego. Wykładał również w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.
Okres pobytu w Londynie okazał się dość intensywny z punktu widzenia publikacji. Habilitant wydał wtedy kilka książek pod swoją redakcją w Polsce oraz w Londynie.
Książki powstałe w trakcie lub w wyniku stypendium:






Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową,
Instytut Wiedzy, Warszawa 2002 (współredaktor: G. Szczodrowski).
Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003 (współredaktor: G. Szczodrowski).
Changes and Challenges of the Contemporary World, The Knowledge Institute, Warsaw 2002.
European Economy: Opportunities of Change, The Knowledge Institute, Warsaw 2002.
Integracja regionalna – kryzysy gospodarcze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
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Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003 (współredaktor: M. Kulikowski).
Economic Policy and Growth in Central and East European Countries, School of Slavonic and
East European Studies – University College London, London 2003.
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
2003 (współredaktor: S. Pangsy-Kania).
The knowledge-based economy in transition countries: selected issues, University College London – School of Slavonic and East European Studies, London 2004.
The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: countries and industries in a process of change, Palgrave-Macmillan, Basingstoke
(UK) and New York 2006 (współredaktor: S. Radosevic).

Szczególnie ważna była ta ostatnia pozycja pt. „Gospodarka oparta na
wiedzy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: kraje i przemysły w
procesie zmian” (2006), do której zaproszeni zostali najlepsi specjaliści z
kilku krajów transformacji systemowej i Wielkiej Brytanii w tym słynny
badacz Ch. Freeman2, ze swoim jednym z nielicznych tekstów na temat krajów Europy
Środkowo-Wschodniej i Rosji. Te doświadczenia pozwoliły habilitantowi wiele się nauczyć z zakresu warsztatu prac redakcyjnych od prof. S. Radosevica (współredaktora publikacji) oraz poznaź wymogi stawiane przez jedno z najlepszych wydawnictw na świecie (Palgrave Macmillan). Przed nim jedynie kilku polskich ekonomistów opublikowało
książkę w tym prestiżowym wydawnictwie (np. prof. prof. W. Bieńkowski, B. Błaszczyk,
D. Rosati, G. Kołodko, T. Mickiewicz, K. Obłój). Zdobyte doświadczenia wykorzystywał
później redagowaniu wielu kolejnych prac zbiorowych.
Jednocześnie, podczas pobytu w Londynie, habilitant prowadził zajęcia na SGH (z „Polityki teleinformatycznej”). Był to pierwsze w historii tej uczelni wykład w całości prowadzony drogą elektroniczną. Habilitant współprojektował i testował tworzony wtedy system e-learningowy „e-sgh”. Nowa forma kształcenia wywołała początkowo wiele wątpliwości wśród kadry. Stąd powstała potrzeba założenia czasopisma „E-mentor”, w
skład rady programowej którego niebawem wszedł. W kolejnych latach prowadzenie
zajęć lub przynajmniej ich wspomaganie e-learningiem stało się normą (habilitant internetu do wspomagania prowadzenia zajęć używał już wcześniej – od 1996 r.).
Wybrane publikacje z zakresu e-learningu habilitanta to:



Idea life-time-learning a kształcenie w systemie e-learning, „e-mentor”, nr 1, październik
2003, s. 15-17.
Wybrane doświadczenia i wnioski z kształcenia w systemie e-sgh, „e-mentor”, nr 2, kwiecień
2004, s. 21-23.

3.2.2 Systematyzacja pojęć
Początkowe zainteresowania naukowe habilitanta koncentrowały się na próbach zdefiniowania zjawiska „gospodarki opartej na wiedzy” np. w relacji do tzw. „nowej gospodarki” czy ewolucji systemów gospodarczych. Zauważył on bowiem, że nie jest możliwe
dokonanie poważniejszych analiz w tym zakresie ze względu na niedostatek pomiarów
tego zjawiska. W tym czasie powstawało wiele opracowań, ale głównie o charakterze
narracyjnym, a nie ilościowym, które mogłyby pokazać i porównać stopień „oparcia na
wiedzy” różnych gospodarek. Ponadto, z punktu widzenia teorii wzrostu, problemem
Prof. Christopher Freeman – współtwórca SPRU (Science Policy Research Unit Uniwersytetu Sussex) –
wiodącej w Europie w latach 70. i 80. XX w. jednostki prowadzącej badania na temat polityki naukowej
oraz współtwórca koncepcji narodowych systemów innowacji
2
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było (i nadal pozostaje) ilościowe uchwycenie wiedzy jako czynnika mogącego napędzać
wzrost gospodarczy.
Wybrane publikacje z tego zakresu:









Digitalism, [in:] K. Piech (ed.), European Economy: Opportunities of Change, The Knowledge
Institute, Warsaw 2002, p. 62-70.
„Nowa gospodarka” – nowy system gospodarczy czy etap w kierunku budowania gospodarki
opartej na wiedzy? [w:] M. Piątkowski (red.), „Nowa gospodarka” a transformacja, Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 309330.
Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce [w:] Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia
gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 263-271.
Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian społeczno-gospodarczych krajów transformacji systemowej [w:] J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek (red.), Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2004, s.
180-186.
The Knowledge-Based Economy in the Central and East European Countries – a Review of Some
Research Results and Policies, “Studies and Works of the Collegium of Management and Finance – Warsaw School of Economics”, vol. 43, 2004, p. 101-119.
Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce i w zachodniej Europie z punktu widzenia zmieniającej
się roli kapitału [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z
Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s. 209-222.

Spośród powyższych publikacji, ważna była współpraca z dr. Marcinem Piątkowskim,
który był jednym z pionierów badań nt. wpływu sektora teleinformatycznego (ICT) na
wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Napisał on też na ten temat rozdziały do
dwóch z książek habilitanta wydanych w Londynie.
3.2.3 GOW i innowacje jako aspekt badania konkurencyjności
Habilitant badania empiryczne rozpoczął od przeglądu literatury, w tym z zakresu pomiarów konkurencyjności. Przyjmując, że wyciąganie wniosków w ekonomii powinno
się odbywać na podstawie mierzalnych zjawisk, szczególnie zainteresowała go metodologia pomiarów konkurencyjności, która mogła doprowadzić do stworzenia metodologii
mierzenia gospodarki opartej na wiedzy.3 Przyjął, np. za M. Porterem (i raportem Global
Competitiveness Report), że osiągnięcie przez dany kraj fazy rozwoju opartego na innowacyjności jest trzecim etapem ewolucji gospodarek krajów. A zatem innowacyjność
kraju może być traktowana jako szczególny przypadek konkurencyjności, a co za tym
idzie – do pomiarów innowacyjności można zastosować metodologię używaną w przypadku pomiarów konkurencyjności.
Pierwsze badania w tym zakresie habilitant podjął jeszcze przed zakończeniem przygotowywania rozprawy doktorskiej. Następnie rozpoczął kilkuletnią współpracę z zespołem prof. T. Michalskiego z SGH, zaczynając od projektu pt. „Polska droga do Unii Europejskiej. Metody taksonomiczne w tworzeniu obiektywnego systemu oszacowania obecnej sytuacji, dynamiki zbliżania się do UE i perspektyw” z 2001 r. (grant KBN).

W polskim piśmiennictwie używa się w tym kontekście raczej pojęcia „metodyka”, niż „metodologia”.
Przyjęto jednak uproszczenie często stosowane w podobnym użyciu w literaturze anglojęzycznej.
3

Krzysztof Piech – autoreferat

10

3.2.4 GOW w badaniach Banku Światowego
Habilitant sprawdził też inne możliwości i warianty pomiarów, eksperymentując przykładowo z podejściem Knowledge Assessment Methodology (KAM) Banku Światowego, zmieniając układ wskaźników i wag. Uznał jednak, ma ono kilka mankamentów: słabe podstawy teoretyczne czy problemy z jakością danych, co jest problematyczne w
przypadku poważniejszych zastosować.
Prace te zostały podsumowane w szerszym rozdziale:


The knowledge-based economy in transition countries: assessing the place of new EU member
states [in:] K. Piech (ed.), The Knowledge-Based Economy in Transition Countries: selected issues, University College London – School of Slavonic and East European Studies, London
2004, p. 1-56.

Stanowił on później podstawę do kolejnych badań. Spośród tych prac wymienić można
np.:




Mierzenie rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego w krajach transformacji systemowej z punktu
widzenia gospodarki opartej na wiedzy [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s.
17-32.
Rozwój gospodarki wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście strategii lizbońskiej
[w:] E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej
oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
2006, s. 222-245.

Habilitant zmodyfikował KAM w tych opracowaniach, przyjmując np. inny układ wag
poszczególnych grup wskaźników. Przyjął, że przykładanie takiej samej wagi do zagadnień innowacyjności zarówno w krajach rozwiniętych, jak i „doganiających”, jest błędem
(takie podejście stosuje się również w raportach Global Competitiveness Report Światowego Forum Gospodarczego). Uzyskane wyniki były zbliżone do tych prezentowanych
przez Bank Światowy, ale uszczegóławiały obraz GOW w krajach transformacji i pozwalały na wyciągnięcie bardziej trafnych wniosków odnośnie polityki państw wobec GOW
w tych krajach.
3.2.5 Wiedza i innowacje w procesach wzrostu
Innym podejściem możliwym do zastosowania w pomiarach GOW było ujęcie wiedzy i
innowacji, jako czynnika wzrostu gospodarczego z punktu widzenia teorii wzrostu. W
tym celu habilitant dokonał przeglądu różnych modeli, szczególnie interesując się endogeniczną teorią wzrostu. W efekcie opublikował artykuł:


Technologie, edukacja i innowacje w teoriach wzrostu gospodarczego, „Polityka Gospodarcza”
nr 9, czerwiec 2004, s. 133-159.

Jak się niebawem okazało, teorie te – choć dają duże wrażenie ze względu na oparcie ich
na wyrafinowanych metodach ilościowych – często nie odpowiadają na problemy realnego świata. Podkreśla to zwłaszcza nurt zwany ekonomią rozwoju. Prowadził z tej tematyki oba wykłady, tj. „Ekonomię rozwoju” i „Teorię wzrostu”, przy czym po pierwszym roku wykładania ostatni z nich zarzucił na rzecz pierwszego.
Szukając relacji pomiędzy GOW a wzrostem, habilitant postanowił sprawdzić – podobnie
jak to się robi w przypadku konkurencyjności (vide opracowania Global Competitivneess Report) – czy istnieje podobieństwo korelacyjne pomiędzy miarami GOW wg KAM a
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wzrostem gospodarczym. Wyniki zaprezentował na konferencji International Atlantic
Economic Society w Berlinie (marzec 2006), a później opublikował w artykułach:



Development of knowledge-based economy and competitiveness versus pace of economic
growth in European Union (especially in new member states), ”Economics & Competition Policy”, No 4, 2006, s. 83-99.
Tempo wzrostu gospodarczego a rozwój gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola informatyki w
naukach ekonomicznych i społecznych, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce
2006, s. 79-92.

Wyniki te wskazywały na słabe (lub nieistniejące) relacje między GOW a wzrostem
(później podobne badania przeprowadził Bank Światowy wskazując jednak, że takie
relacje istnieją). W związku z tym habilitant doszedł do wniosku, że albo wiedza nie
wpływa na wzrost, albo opieranie się na metodologii KAM nie jest do końca prawidłowe.
W efekcie powrócił do metodologii badań konkurencyjności. Natomiast KAM, mimo początkowej ekscytacji części środowiska naukowego (zwłaszcza w Polsce, choć już nie w
Wielkiej Brytanii) nie zyskało w kolejnych latach zbyt dużego uznania i należałoby podejście to uznać, zdaniem habilitanta, raczej za schyłkowe4. Jedną z przyczyn wydaje się
być brak teorii, z której wynikałoby wzięcie pod uwagi takich a nie innych wskaźników,
a także słabe uzasadnienie sposobu ich grupowania.
3.2.6 Gospodarka wiedzy mierzona metodami taksonomicznymi
Następnie kontynuował współpracę z zespołem prof. Michalskiego. Badania te dotyczyły
w szczególności porównań konkurencyjności międzynarodowej różnych krajów (szczególnie Polski) w odniesieniu do ustalonego statystycznie „wzorca”, z wykorzystaniem do
tego celu miar taksonomicznych, w tym analizy czynnikowej. Były to takie projekty jak:





2004 – Polska w procesie integracji w głąb a koncepcja Europy kilku prędkości – grant rektorski
2005-2008 – Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy – zastosowanie metod taksonomicznych, grant KBN /
MNiSW nr 1H02B 012 28 (główny wykonawca)
2006 – Analiza czynnikowa gospodarki wiedzy – grant rektorski
2007 – Czynniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej (z uwzględnieniem gospodarki wiedzy) – badania własne (kierownik zespołu)

Celem badań opracowania było wypracowanie podziału wskaźników, mogących charakteryzować gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach, głównie przy wykorzystaniu
metody analizy czynnikowej. Jednakże, po różnych próbach wykorzystania takiego podejścia, wyciągnięty został wniosek dotyczący tego, że nie jest do końca celowe oparcie
sposobu grupowania wskaźników jedynie na podstawie kryterium statystycznego.
3.2.7 Instytut Wiedzy i Innowacji
Na około miesiąc przed obroną rozprawy doktorskiej, habilitant utworzył Instytut Wiedzy. Była to fundacja działająca w murach SGH. W pierwszej kolejności zajęła się rozwijaniem działalności społecznej w zakresie wspierania młodych ekonomistów (seria konferencji KNME). Po początkowym, dynamicznym rozwoju, który okazał się być trudny do
koordynowania z odległości kilku tysięcy kilometrów (stypendium w Londynie), drogi
założycieli tej fundacji rozeszły się i w efekcie zawiesiła ona działalność.

4

Jak można wnioskować z faktu, że sam Bank Światowy odchodzi od niego w ostatnich latach.
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Kilka lat później, w 2006 r., wobec ewolucji koncepcji ekonomicznych w większym stopniu uwzględniającym innowacyjność, nie zaś głównie „gospodarkę wiedzy”, powstał Instytut Wiedzy i Innowacji. Był on założony poza uczelnią (jednostka typu spin-out), choć
przez kilka lat jego siedziba znajdowała się w pobliżu SGH (na terenie Ośrodka Przetwarzania Informacji) lub Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Instytut jest fundacją spełniającą wymogi ustawowe w zakresie bycia jednostką naukową5. Prowadzona jest w nim działalność naukowa, a także popularyzatorska i ekspercka.
Opis jej nie jest głównym przedmiotem zainteresowania autoreferatu, ale ze względu na
naukowe aspekty działalności powiększające dorobek habilitanta, nie sposób jest jej
pominąć. Część tego dorobku opublikowana została przez Instytut, stąd – by zachować
wymogi obiektywności – wszystkie prace książkowe były recenzowane przez osoby z
różnych jednostek akademickich, również często przy współpracy ze współredaktorem
z innych ośrodków. Niebagatelną rolę w jego rozwoju odgrywały również doświadczenia i kontakty zebrane w czasie pobytu w Londynie.
Instytut miał stać się również think-tankiem, jednostką opiniotwórczą, wpływającą na
prowadzoną w kraju politykę publiczną. Mimo sformułowania kilku opinii, szczególnie
na temat powstających programów operacyjnych oraz na temat reformy szkolnictwa
wyższego, nie udało się przebić z postulatami zwiększenia oparcia rozwoju kraju na nowych czynnikach rozwoju, takich jak wiedza i innowacje. Mimo upływu lat, do dziś środowiska naukowe i eksperckie formułują takie postulaty, zaś praktyczne ich realizacja
nadal nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem władz.
Ze względu na brak w kraju odpowiedników, habilitant postanowił – po konsultacji z
Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE) – zacząć organizować wraz z prof. Ewą
Okoń-Horodyńską z Katedry Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pod jej kierunkiem konferencje w serii „Wiedza i innowacje”, organizowane w murach tego najstarszego polskiego uniwersytetu. Odbywały się pod patronatami m.in. kilku ministerstw, Urzędu Patentowego, PTE. Udział w nich wzięło kilkaset osób, które wygłosiły
łącznie ponad 100 referatów (w tym wiceminister nauki czy szef Urzędu Patentowego
RP).
Spośród ponad 20 książek wydanych przez Instytut wspomnieć można o kilku ważniejszych redagowanych i współredagowanych przez habilitanta:


The Knowledge and Innovation Processes in Central and Eastern Europe, Warsaw 2007 –
książka powstała w wyniku grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wśród
autorów byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, OECD, naukowcy z Wielkiej Brytanii
i kilku krajów transformacji.
Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Warszawa 2009 – por. dalej.
Tłumaczenie książki pt.: Wiedza i bogactwo narodów. Historia odkrycia ekonomicznego
(2012) – por. dalej.
Trylogia na temat kryzysów (2012 r.) – por. dalej.





3.3 Cykl publikacji nt. „Pomiary innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy”
Jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65,
poz. 595 ze zm.) habilitant wskazuje następujące, jednotematyczne publikacje:
5

Art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 615).
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1. K. Piech, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, ss. 498+xxii.
Recenzenci całości książki:




prof. Zygmunt Bosiakowski,
prof. Ewa Okoń-Horodyńska,
prof. Witold Orłowski.

Recenzenci części książki:



prof. Krzysztof Malaga – rozdział nt. teorii wzrostu gospodarczego,
prof. Wojciech Morawski – rozdział poświęcony historii gospodarczej.

Konsultacje m.in. z dr Anną Kaderabkovą i dr. Rafałem Żelaznym.

Monografia ta jest podsumowaniem kilku lat badań z dziedziny gospodarki opartej
na wiedzy i innowacyjności. W szczególności skoncentrowana jest na problematyce
pomiarów zjawiska gospodarki wiedzy oraz innowacyjności na poziomie krajów, a
także na polityce władz publicznych w Polsce wobec tych zagadnień.
2. K. Piech, M. Żurek, Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, maj 2014 r., ss. 200 (udział własny – 83,5%).
Recenzenci:



prof. Hanna Godlewska-Majkowska,
prof. Sylwia Pangsy-Kania.

W badaniu wykorzystano konsultacje z dr. Hugo Hollandersem (MERIT).

Publikacja ta opiera się na dorobku literaturowym powstałym głównie już po wydaniu
ww. książki. Dotyczy pomiarów innowacyjności (wraz z innymi elementami typowymi
dla gospodarki wiedzy) na poziomie regionalnym. Zawiera odniesienia do realizowanej
dotąd polityki regionalnej (szczególnie na Mazowszu) oraz rekomendacje w zakresie je
prowadzenia.
Wydanie pierwszej z ww. publikacji i część badań przeprowadzonych do niej finansowane były przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w ramach konkursu grantowego realizowanego w okresie wrzesieńgrudzień 2008 r. (inne zaś fragmenty – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Całość badań w ramach drugiej publikacji sfinansowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
w ramach zlecenia realizowanego w okresie styczeń-maj 2014 r. Środki finansujące oba
badania pochodziły z Unii Europejskiej (odpowiednio: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny). Oba badania przyjęte zostały przez zamawiających bez zastrzeżeń merytorycznych.
Poniżej zostaną omówione zostaną cele naukowe ww. prac i osiągnięte wyniki wraz z
omówieniem ich (ewentualnego) wykorzystania.
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3.3.1 Cele badań i metody ich realizacji
Główne cele przedstawionych opracowań to:
a) dokonanie pomiaru międzynarodowej pozycji wybranych jednostek na tle odpowiednich innych w UE w zakresie rozwoju gospodarki wiedzy i/lub innowacyjności
dla:
1. Polski na tle innych krajów (również spoza UE) – opracowanie z 2009 r.,
2. polskich województw (szczególnie Mazowsza) na tle innych regionów krajów Unii Europejskiej – opracowanie z 2014 r.,

b) sformułowanie wniosków i zaleceń dla polityki gospodarczej i regionalnej, szczególnie w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.
Wypracowane własne podejście metodyczne było weryfikowane poprzez analizy empiryczne, na podstawie których wyciągane były wnioski dotyczące polityki publicznej.
Opracowania te uzupełniają dotychczasowy stan wiedzy w zakresie gospodarki wiedzy i
innowacyjności o aspekty teoretyczne i praktyczne.
Cele szczegółowe opracowania z 2009 r. i metody ich realizacji:


rozdział 1:



cel: zidentyfikowanie czynników rozwoju gospodarczego wybranych krajów oraz ich pogrupowanie;
metody:
» analiza procesów rozwoju ponad 20 przypadków sukcesów gospodarczych na świe-

cie w pięciu okresach historycznych, począwszy od czasów poprzedzających wielkie
odkrycia geograficzne do współczesności;
» identyfikacja długookresowych czynników rozwoju ze szczególnym zwróceniem
uwagi na zagadnienia wiedzy i innowacji, a także roli władz i prowadzonej polityki
gospodarczej w rozwoju krajów;


rozdział 2:





cel: identyfikacja czynników rozwoju gospodarczego występujących w literaturze i w
dokumentach strategicznych;
metoda: przegląd literatury z zakresu ekonomii rozwoju, teorii wzrostu gospodarczego,
współczesnych koncepcji czynników rozwoju (m.in. wiedzy, kapitału ludzkiego, innowacyjności, „nowej gospodarki”, GOW) oraz strategii i programów rozwoju UE i Polski;

rozdział 3:



cel: identyfikacja sposobów pomiaru gospodarki wiedzy i innowacyjności;
metody:
» analiza literatury z zakresu metodologii pomiarów konkurencyjności, kapitału ludz-

kiego, innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy (m.in. wg OECD, Banku Światowego, Fagerberga i Srholca, własne próby modyfikacji metodologii KAM), w tym
uwzględnienie gospodarki, wiedzy i innowacji w dokumentach strategicznych;
» analiza korelacji zastosowana do badania relacji pomiędzy wynikami pomiarów
GOW w metodologii KAM a wzrostem i poziomem rozwoju gospodarczego;


rozdział 4:
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cel: przeprowadzenie porównań poziomu rozwoju gospodarki wiedzy i innowacyjności
w różnych perspektywach: pomiędzy krajami, pomiędzy grupami wskaźników oraz w
ujęciu czasowym;
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sposób realizacji: opracowanie własnego wskaźnika gospodarki wiedzy i innowacji
umożliwiającego dokonywanie ww. porównań;
metody:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

wnioskowanie na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz,
analizy statystyczne na bazie danych liczącej ponad 23 tys. rekordów,
interpolacja szeregów czasowych i (proste) prognozowanie ekonometryczne,
analiza literaturowa uzupełniająca wcześniej przeprowadzoną,
analiza korelacji (w tym metoda Bartosiewicz),
analiza klastrowa (metoda aglomeracyjna),
standaryzacja i skalowanie danych (w tym analiza rozkładów, test Grubbsa),
obliczanie średnich arytmetycznych,
wnioskowanie z uzyskanych wyników,
graficzne sposoby prezentacji danych.

Celem badań przeprowadzonych w 2014 r. była „ocena potencjału innowacyjnego Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy, pokazanie zmian i dynamiki procesów
innowacyjnych zachodzących na Mazowszu względem innych regionów Polski i Europy
oraz ocena dystansu innowacyjnego względem innych regionów europejskich”. Na podstawie tak dokonanych analiz miały zostać sformułowane „zalecenia odnośnie kierunków rozwoju potencjału innowacyjnego Mazowsza”.
Cele szczegółowe opracowania z 2014 r. i metody ich realizacji:


rozdział 1:





cel: dokonanie przeglądu dotychczasowych wyników badań, szczególnie nad innowacyjnością na poziomie regionalnym;
metoda: analiza literatury empirycznej (głównie raportów Innovation Union Scoreboard
– IUS oraz Regional Innovation Scoreboard – RIS);

rozdział 6:



cel: opracowanie metodologii badań;
metody:
» analiza literatury pod kątem metodologii pomiarów innowacyjności, szczególnie na

poziomie regionalnym,

» wnioskowanie na podstawie przeprowadzonych analiz;



rozdział 7:



cel: przygotowanie bazy danych i przeprowadzenie obliczeń;
metody:
» zebranie danych statystycznych oraz obliczenia na ich podstawie,
» uzupełnianie danych z innych źródeł,
» eliminacja części wskaźników i krajów na podstawie kryteriów statystycznych (ana-

liza kompletności zbiorów danych),

» imputacja danych,
» analiza rozkładów danych i eliminacja wartości skrajnych (obliczonych w oparciu o

dwukrotność odchylenia standardowego od średniej),

» inter- i ekstrapolacja szeregów czasowych w oparciu o analizy regresji (przy zmien-

nej liczbie danych historycznych w zależności od specyfiki szeregu czasowego),

» analiza asymetrii (skośności) rozkładu danych,
» normalizacja i skalowanie danych,
» analiza literatury nt. rodzajów średnich (obliczanej z danych absolutnych, stóp

zmian i średniej geometrycznej) i przeprowadzenie obliczeń dla kilku wariantów,
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» przeprowadzenie obliczeń wartości średnich arytmetycznych (wskaźników w czte-

rech grupach oraz średnich dla tych grup),

» analiza rozkładów stóp zmian (wskaźnika IWI);



rozdział 3:



cel: analiza stanu innowacyjności województw w podziale na „filary” innowacyjności;
metody:
» prezentacja wyników obliczeń dla wszystkich regionów w różnych przekrojach (po-

działy na grupy w zależności od stopnia rozwoju w ramach danego „filara”),

» prezentacja map regionów pokazujących stan zjawiska w latach 2000 (tylko dwa

pierwsze „filary”), 2003, 2008, 2011 lub 2012,

» krótka analiza wyników;



rozdział 4:



cel: analiza tempa zmian innowacyjności województw w podziale na „filary” innowacyjności;
metody:
» obliczenie stóp zmian w określonych okresach (2000-2012 i 2003-2011),
» prezentacja graficzna wyników;



rozdział 5:



cel: analiza wszystkich wskaźników opisujących innowacyjność województwa mazowieckiego w odniesieniu do średniej krajowej w wybranych okresach oraz w ujęciu dynamicznym;
metody:
» prezentacja diagramów radarowych (pokazujących stan w latach 2000 lub 2003,

2008 i 2011 lub 2012) oraz wykresów szeregów czasowych dla całych, dostępnych
okresów (2000-2012 i 2003-2011),
» krótka analiza wyników;


rozdział 2:


cele:
» zebranie najważniejszych wyników badań w ujęciu statycznym i dynamicznym,
» zbadanie relacji pomiędzy „filarami” innowacyjności, analiza pozycji Mazowsza na

tle innych województw i średniej unijnej,

» analiza podobieństwa Mazowsza do innych regionów europejskich,
» identyfikacja „wzoru do naśladowania” dla Mazowsza wśród regionów europejskich

oraz analiza odległości od niego;



metody:
» zarówno na dany rok, jak i dla całego okresu – prezentacja map obrazujących pozy-

»
»
»
»
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cję innowacyjną regionów w różnych przekrojach i momentach, szczegółowa prezentacja wyników (w tabelach, na wykresach), analiza wiodących i najsłabszych
przypadków regionów, wnioskowanie szczególnie w kontekście pozycji Mazowsza i
innych polskich regionów;
analiza korelacji, graficzna analiza rozkładów zarówno dla par wskaźników, jak i w
postaci trójwymiarowych diagramów,
analiza rozkładów danych w ujęciu dynamicznym, tabela rankingowa,
analiza skupień (klastrowa) – metoda klastrowania drzew,
prezentacja diagramów radarowych i wykresów z szeregami czasowymi pokazującymi Mazowsze i „wzorzec”, analiza wniosków obejmująca m.in. analizę czynników
zmian odległości Mazowsza od „wzorca”.
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[powyższe rozdziały wymieniono w kolejności ich przygotowywania, dokonywania obliczeń, nie zaś w kolejności ich prezentacji w finalnej wersji opracowania].
3.3.2 Wybrane wyniki opracowania „Wiedza i innowacje w rozwoju…”
Spośród najważniejszych osiągnięć związanych z monografią pt. „Wiedza i innowacje w
rozwoju gospodarczym…” wymienić można:



opracowanie autorskiej metodologii pomiarów gospodarki wiedzy i innowacji, będącej jedną
z nielicznych tego typu na świecie,
otrzymanie wyników umożliwiających prezentację Polski na tle innych krajów w dość długim okresie (tj. 13 lat), który z reguły jest niespotykany w podobnych opracowaniach.

Dla uzyskania powyższych efektów potrzebne było nie tylko przeanalizowanie dostępnych metodologii pomiarów, ale i połączenie ich wynikające nie jedynie z analiz statystycznych (vide niepowodzenie w zakresie grupowania wskaźników w rezultacie przyjęcia jedynie kryterium statystycznego opartego o analizę czynnikową), ale z podbudowy
teoretycznej. Jednakże, jak się okazało w trakcie analiz literaturowych, o ile jeszcze w
zakresie teorii innowacji można było mówić o w miarę ugruntowanych już koncepcjach
teoretycznych, umożliwiających przełożenie ich na system pomiaru innowacyjności, to
koncepcja „gospodarki wiedzy” pozostawała od tego daleka. Stąd, jak to często się stosuje w przypadku badań nad zjawiskami kryzysowymi, w sytuacji gdy brakuje teorii, jej
niedostatki próbuje się nadrabiać wnioskowaniem na podstawie ewentualnych prawidłowości teoretycznych. Stąd zostały przeprowadzone analizy w tym zakresie, zawarte
na 132 stronach (rozdz. 1). Każda z analizowanych epok została podsumowana wnioskami wypływającymi z danego okresu, zaś na koniec rozdziału dokonana została próba
uogólnienia ich. Doprowadziły one do wniosków, że czynniki sukcesów krajów można
pogrupować w ramach następujących zbiorów cech: zasoby (infrastruktura i wiedza),
instytucje, polityka gospodarcza, sprawność funkcjonowania rynku oraz czynniki egzogeniczne.
Uzyskane wyniki były później konfrontowane z wnioskami wynikającymi z analizy teorii
(wzrostu, rozwoju gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności) oraz możliwościami pomiaru (nie wszystkie potrzebne do analiz elementy są mierzalne, np. przywództwo; są też liczne problemy z pomiarami zasobów wiedzy czy ich zmian).
Po przeprowadzeniu różnych analiz wyciągnięty został wniosek, że pomiary gospodarki
wiedzy i innowacji powinny bazować na podejściu stosowanym już od kilkunastu lat w
przypadku pomiarów międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej. Jednakże starano się, by nowo opracowana metodologia nie była zbiorem mniej lub bardziej przypadkowych wskaźników, które będą dostępne dla dużego zbioru krajów w stosunkowo
długim okresie (co bywa jedną z częstszych krytyk niektórych takich podejść).
Dlatego też, jako teoretyczną podstawę wypracowanego podziału zmiennych na grupy,
przyjęto własną interpretację koncepcji zmian technicznych Schumpetera-FreemanaPerez, na bazie których nota bene rozwijały się później koncepcje gospodarki wiedzy (i
roli innowacji w rozwoju gospodarczym), w tym cele tzw. Strategii Lizbońskiej. W efekcie wypracowano podział 62 użytych w badaniach wskaźników na następujące grupy:




społeczeństwo wiedzy: rynek pracy (zgodnie z koncepcją learning-by-doing), edukacja (formalna), „społeczność nauki”, poziom rozwoju gospodarczego;
globalizacja: wymiana towarowo-handlowa, „wymiana wiedzy ukrytej”, finansowanie B+R z
zagranicy;
rozwój technologiczny: innowacyjność gospodarek, innowacyjność przedsiębiorstw;
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komunikacja: „tradycyjna”, penetracja internetu, wydatki na technologie teleinformatyczne;
instytucje (publiczne): otoczenie prawne, otoczenie makroekonomiczne, polityka strukturalna, demokracja i jakość polityki.

Taki podział cech zastosowano dla obliczenia wskaźnika syntetycznego.
Problemy z pomiarami gospodarki wiedzy mają też wymiar praktyczny związany z formułowaniem strategii gospodarczych kraju i realizacją polityki gospodarczej. Jeśli jednym z najważniejszych celów zarówno UE, jak i Polski, było budowanie gospodarki
opartej na wiedzy, zaś nie istniało wystarczające zaopatrzenie tego pojęcia w narzędzia
zarówno teoretyczne, jak i empiryczne (decydujące o możliwości pomiaru zjawiska), to
tworzyło to duże problemy i ryzyko niepowodzenia strategii i polityki publicznej.
Stąd oprócz uprzednich analiz historyczno-teoretyczno-metodycznych, dokonano szeregu analiz statystycznych. Ich celem było m.in. ograniczenie dublowania się informacji
niesionej przez poszczególne wskaźniki itp. Ponadto, pracując na dość dużym zbiorze
danych należało zwrócić uwagę na ich rozkłady, zapewnić porównywalność itp. Stąd
bazując na niektórych doświadczeniach międzynarodowych zaproponowano nieco bardziej zaawansowaną wersję doboru samych danych do dalszych analiz.
Podejście takie zostało potwierdzone w analizach innowacyjności realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.6 Generalnie, zarówno oparcie się na danym (por. wyżej) podejściu, jak i techniczna strona prowadzonych obliczeń z perspektywy kilku lat okazały
się być prawidłowe, gdyż są stosowane przez wiodące instytucje w Europie (np. MERIT).
W czasie prowadzenia badań nie było to jednak oczywiste (np. badania mogły ewoluować w kierunku pomiarów TFP, które również w opracowaniu uwzględniono).
Stąd również badanie z 2014 r., mimo że trudniejsze od strony technicznej (m.in. dlatego
że o wiele więcej było dostępnych danych możliwych do wykorzystania), było już nieco
łatwiejsze z metodologicznego punktu widzenia. Przyjęty kilka lat wcześniej tor rozumowania zyskał potwierdzenie; należało zaktualizować informacje w zakresie dorobku
teoretycznego dotyczącego pomiarów innowacyjności i opracować – jednakże bazując
już na pewnej, ugruntowanej bazie pojęciowej – własne podejście.
Uzyskane w badaniu przeprowadzonym w 2008 r. wyniki potwierdziły odległą pozycję
Polski na tle innych krajów UE (i nie tylko) w zakresie zaawansowania w budowie gospodarki wiedzy. Polska zajmowała okolice 30. miejsca w analizowanej grupie krajów.
Choć sytuacja wraz z upływem czasu się stopniowo poprawiała (por. wykres poniżej), to
względem innych krajów Polska zajmowała mniej więcej to samo miejsce (30. w 1995 r.
i to samo w latach 2000-2005).
Analizując najważniejsze rezultaty dotyczące Polski można zauważyć, że:
Najsłabsze wyniki osiągnięte w 2006 r. były w trzeciej grupie wskaźników („technologie”),
a najlepsze – w czwartej („komunikacja”), podczas gdy w zdecydowanej większości krajów najwyższe wyniki odnotowano w grupie piątej („instytucje”). Ponadto, o ile postępy
pod względem instytucji w analizowanym okresie są znikome, widać stały postęp w zakresie globalizacji, a także od 2002 r. (od kiedy dostępne są pełne dane) w przypadku ko-

Przykładowo, mimo przeprowadzenia wielu obliczeń w tym zakresie, ostatecznie zrezygnowano z przypisywania wag zmiennym i ich grupom wyodrębnionych za pomocą analizy czynnikowej. Podobnie uczyniono w badaniach European Innovation Scoreboard realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.
6
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munikacji oraz również od 2000 r. w przypadku społeczeństwa wiedzy. Regres natomiast
jest widoczny w przypadku trzeciej grupy zmiennych – postęp technologiczny.7

Są to wnioski pokazujące zmiany strukturalne w Polsce na tle innych krajów, a nie w
wartościach absolutnych.
Rys. 1. Wskaźnik gospodarki wiedzy i innowacji (GWI) w Polsce i jego struktura, 1994-2006

Źródło: K. Piech, Wiedza i Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa,
Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 445.

Ponadto w opracowaniu wyrażono nadzieję, że być może fundusze unijne zmienią tę
sytuację, jednakże warunkiem tego było podjęcie innych działań – wykraczających poza
samo wydatkowanie tych środków. W celu nieco bardziej szczegółowego przedyskutowania tych kwestii dokonano próby prognozowania sytuacji Polski do 2015 r. Wyniki
pokazały, że (przyjmując w prognozie pełny sukces w realizacji strategii gospodarczych
dla naszego kraju i osiągnięcie zakładanych w nich wartości docelowych wskaźników, co
w niektórych przypadkach było nierealne oraz pomijając możliwości rozwoju innych
krajów w okresie 2007-2015 czy wpływ kryzysu finansowego, itp.), Polska miałaby
szansę w 2015 r. zająć 16. miejsce na 34 analizowane kraje (zaczynając od 31. miejsca w
2006 r.).
Ciekawsze było wskazanie obszarów gospodarki, które mają szansę – na podstawie dotychczasowych trendów – na dalszy rozwój (lub też nie). Prognozowano, że Polska:



poczyni największe postępy w następujących obszarach: globalizacja, społeczeństwo wiedzy
i komunikacja,
najsłabszą poprawę odnotuje w przypadku dwóch pozostałych subindeksów: instytucji oraz
technologii.

K. Piech, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa,
Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 444-445.
7
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Nie przeprowadzono ex post weryfikacji ilościowej uzyskanych wyników za pomocą tej
samej metodologii, jednakże badanie przeprowadzone sześć lat później wydaje się je
potwierdzać (por. dalej).
Z perspektywy kilku lat można obiektywnie spojrzeć na ostatni akapit omawianej pozycji, podsumowujący ją:
Publikacja ta, mimo prób uporządkowania obecnego stanu wiedzy w tym zakresie pokazuje, że jeszcze wiele pozostało do zrobienia w dziedzinie pojmowania roli wiedzy i innowacyjności w procesach rozwoju gospodarczego. Dopracowane powinny zostać pomiary
(w większym stopniu opierając się w nich na teoriach), a także zredefiniowana powinna
zostać współczesna rola państwa. (…) Nawet jeśli z czasem okaże się, że teoria gospodarki wiedzy jednak nie powstała i zrezygnuje się z używania tego pojęcia, nie zakwestionuje
to dowiedzionej już dużej roli wiedzy i innowacji w rozwoju gospodarczym.8

Stwierdzenia te pozostają aktualne. Jak wskazano, mimo powstawania książek pod tytułem „Ekonomia wiedzy”, teoria ta jednak nie powstała, ale ważna rola wiedzy i innowacji
w rozwoju nie jest raczej kwestionowana. Niekiedy tylko zapomina się o nich w polityce
gospodarczej, zwłaszcza w krajach czerpiących źródła wzrostu z bardziej konwencjonalnych czynników, takich jak surowce naturalne czy tania siła robocza.
3.3.3 Wykorzystanie pracy
Omawiana praca finansowana była w pewnej mierze przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dawało to pewną nadzieję, że być może jej elementy zostaną wykorzystane
w praktyce funkcjonowania tegoż resortu, np. w dokumentach strategicznych przewidujących koncentrację postawionych w nich celów na budowaniu gospodarki wiedzy9, jednakże tak się nie stało (a przynajmniej habilitant nie ma wiedzy na ten temat).
Poczynione zostały próby zainteresowania uzyskanymi wynikami OECD. Instytucja ta
miała (i nadal ma) fundamentalne kłopoty w zakresie pomiarów wiedzy. Z jednej strony
wspieranie budowania gospodarek wiedzy jest dość częstą rekomendacja dla polityk
gospodarczych krajów członkowskich, z drugiej jednak – metodologia pomiarów używanych w tym zakresie nie jest spójna (bazuje na dwóch podejściach, z których jedno
ma kwestionowalne podstawy metodyczne, tj. identyfikacja „przemysłów wiedzy” i
„usług opartych na wiedzy”). Mimo kilku rozmów z przedstawicielami OECD10 i wstępnego zainteresowania, nie było dane habilitantowi doprowadzić do zaimplementowania
swoich pomysłów w tej instytucji.
Niektóre z wyników badań były później wykorzystywane w innych pracach autora, które rozwijały niektóre z wątków lub zestawiały je z innymi wynikami. Przykładowo:



Knowledge- and Innovation-based Competitiveness – Assessing the Position of Poland in Europe
[in:] Z. Liberda, A. Grochowska (eds), Civilizational Competences and Regional Development in
Poland, Warsaw University Press, Warsaw 2009, p. 220-231.
Pomiary innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej [w:] T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010, s. 40-48.

Ibidem, s. 450.
Potwierdzał to również prof. Bosiakowski w swojej recenzji: „Recenzowana książka może i powinna być
wykorzystana w pracach resortów gospodarczych w Polsce takich jak Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, oraz inne resorty i jednostki administracji rządowej, których obszarem zainteresowanie
stosunki są związki gospodarki polskiej ze strukturami Unii Europejskiej.”
10 M.in. z Alessandrą Colecchią – szefową Działu Analiz Gospodarczych i Statystyki, z Kenem Guy’em –
szefem Działu Polityki Naukowej i Technologicznej.
8
9
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An evolutionary approach to the measurement of development of the knowledge and innovation economies [in:] A. Balcerzak (ed.), Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based
Economy, The Knowledge & Innovation Institute, Warsaw 2011, p. 24-51.
Oceny innowacyjności gospodarki Polski na tle krajów regionu [w:] T. Baczko (red.), Raport o
innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, s. 42-45.

3.3.4 Cytowania
Omawiane opracowanie spotkało się z pewnym zainteresowaniem środowiska. Potwierdzają to przykłady jej przytaczania przez inne osoby w swoich opracowaniach naukowych. Według Google Scholar praca była cytowana 40 razy11. Rozkład cytowań w
poszczególnych latach przedstawiał się następująco:
Rys. 2. Cytowania książki „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej
roli państwa” w latach 2008-2013

Uwaga: cytowanie z 2008 r. jest błędne; de facto jest to 2014 r. (por. niżej – Carayannis 2008).
Źródło: Google Scholar, dostęp: 21.06.2014, http://scholar.google.pl/citations?view_op=view_citation&
hl=pl&user=DviR2HUAAAAJ&citation_for_view=DviR2HUAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

Jak widać, największą popularnością książka cieszyła się w 2011 r. Przy założeniu występowania trendu liniowego (spadkowego) miałaby ona szansę być przytoczona jeszcze około 17 razy.
Lista publikacji zawierających cytowania przedmiotowej pracy:
[pozycje zindeksowane w Google Scholar – zapis w formacie APA]







Alwasiak, S. Jak duże jest znaczenie czynników politycznych i społecznych w projektowaniu
iw implementacji skutecznych strategii rozwoju gospodarczego. Problemy Ekonomiczne i
Społeczne, 59.
Balcerzak, A. (2011). Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej. Propozycja pomiaru. Ekonomia i Prawo, 7(1), 17-34.
Balcerzak, A. P. (2011). Pozycja Polski w kontekście planu Europa 2020. Analiza z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach, (81), 31-41.
Balcerzak, A. P. (2011). Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002–2008. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
(176).
Balcerzak, A. P. (2013). Institutional Integration in the Sphere of Business Infrastructure in
the European Union in the Years 2000-2008. Journal of Reviews on Global Economics, 2, 131141.
Carayannis, E. G. (Ed.). (2008). Innovation, Technology, and Knowledge Management.
Springer.


prawidłowy zapis: Marzenna Anna Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade
Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer 2014;

Oryginalnie Google Scholar podaje (stan na 21.06.2014) wartość 41 cytowań, lecz jedno z nich było
błędne.
11
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seria: Innovation, Technology, and Knowledge Management z 2008 r., redaktor serii: Elias G. Carayannis
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Churski, P., & Dominiak, J. (2013). The Impact of Innovations on Growth and Stagnation Regions in Poland. European Planning Studies, (ahead-of-print), 1-22.
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Dominiak, J., & Churski, P. (2012). Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, (4 (50), 54-77.
Dudek, M. (2010). Kapitał ludzki w rolnictwie oraz wybrane instrumenty wspierające jego
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Raszkowski, A. (2011). Atrakcyjność inwestycyjna regionów–wybrane zagadnienia. Ekonomia, (5 (17), 258-272.
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Rudzińska, J., Piekarski, W., & Dudziak, A. (2012). Przedsiębiorstwa transportowe i ich znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 13, 136-139.
Sikorska, A., Chmieliński, P., Dudek, M., Karwat-Woźniak, B., & Wrzochalska, A.
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Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
Skubiak, B. (2013). Edukacja a rozwój regionalny. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (131), 218-228.
Skubiak, B. (2013). Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy. Implikacje dla
Polski. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (129), 195-203.
Stec, M. (2009). Innowacyjność krajów Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, (11-12),
45-65.
Szamrej, I. (2012). Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii
Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński, (25), 125-142.
Szuster, M. (2012). Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle poziomu jej innowacyjności. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (246), 59-69.
Węgrzyn, G. (2013). Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy–studium komparatystyczne. Oeconomia Copernicana, (1), 53-64.
Węgrzyn, G., & Balana, M. (2013). Gospodarki oparte na wiedzy i usługach–analiza porównawcza. Ekonomia, (1 (22), 61-72.
Żelazny, R. (2011). Ekonomia wieku informacji i wiedzy-w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Rozwój
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Żelazny, R., Ziemba, E., & Olszak, C. M. (2010). Paradygmaty i determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 17-72.

3.3.5 Wybrane wyniki opracowania „Pozycja innowacyjna Mazowsza…”
Rozpoczęcie się latem 2007 r. światowego kryzysu finansowego doprowadziło do wzrostu zainteresowania habilitanta tą tematyką, kosztem opracowań z zakresu np. gospodarki wiedzy i innowacyjności. Programy operacyjne i strategie rządowe – mimo wielu
wątpliwości co do jakości i spójności systemu pomiaru ich celów – były już przyjęte. W
związku z tym zainteresowanie ekonomistów (w tym autora), nie tylko w Polsce, problematyką długookresowych czynników rozwoju osłabło. Powróciło ono wraz z wygasaniem emocji związanych z kryzysem i rozpoczęciem przygotowań do przyjęcia nowej
perspektywy finansowej. Tym razem jednak nie akcentowano już tak znacznie gospodarki wiedzy. Jak to zaznaczono w cytowanym wcześniej podsumowaniu książki, ryzyko
niesformułowania wystarczających podstaw teoretycznych koncepcji „gospodarki wiedzy” zrealizowało się i zaczęto – raczej rozłącznie – traktować innowacyjność i np. kapitał ludzki (bez tak dużego już podkreślania „społeczeństwa wiedzy”). Co więcej, badania
zlecane przez Komisję Europejską przyjęły traktować pojęcie „innowacyjności” w dość
wąski sposób, bez uwzględniania szeregu czynników mogących ją warunkować. Nie
uwzględniano również innowacyjności jako kolejnego „stadium” rozwoju krajów, tak jak
to pod wpływem np. prac Portera czyni Światowe Forum Gospodarcze w swoich raportach nt. międzynarodowej konkurencyjności.
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Głębsze poznanie procesów innowacyjnych, zwłaszcza na poziomie mikroekonomicznym i regionalnym, uzyskane m.in. w wyniku realizacji kilku projektów eksperckich z
zakresu ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, a także
ugruntowanie metodologii pomiarów innowacyjności na poziomie krajowym oraz kilka
prób pomiarów innowacyjności na poziomie regionalnym w Europie, umożliwiły autorowi podjęcie prac nad nowym podejściem metodologicznym do pomiarów zjawiska
innowacyjności. Zwieńczone zostały one nowym opracowaniem pt. „Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy” (2014).
Zanim zostaną przedstawione wybrane wyniki, poniżej zebrano najważniejsze informacje o skali i oryginalności samych badań:





Badanie to rzuca wyzwanie raportom Regional Innovation Scoreboard (RIS): mimo wykorzystywania podobnego podejścia i części danych, badanie autora jest dużo większe i bezpośrednio nawiązuje do podejścia opartego na mierzeniu konkurencyjności międzynarodowej
oraz uwzględnia potrzebę budowania gospodarki wiedzy (a przynajmniej społeczeństwa
wiedzy) jako prerekwizytu dla rozwijania innowacyjności.
Z tego punktu widzenia zatem nie jest – jak RIS – jedynie ograniczoną wersją badań Innovation Union Scoreboard (tj. dla poziomu krajów) – ale nowym podejściem, być może z większym ugruntowaniem teoretycznym.
Badanie to oparte zostało na dużej bazie danych (ok. 67 tys. rekordów, RIS – 8,4 tys.),
uwzględniając nawet ok. 260 jednostek terytorialnych (RIS – 190) w okresie nawet trzynastu lat (RIS – 4 lata).

Spośród najważniejszych efektów opracowania pt. „Pozycja innowacyjna Mazowsza…”
wymienić można:
3. opracowanie autorskiej metodologii pomiarów innowacyjności, będącej jedną z nielicznych tego typu w Europie,
4. otrzymanie wyników umożliwiających prezentację Mazowsza i innych regionów Polski
na tle innych regionów i krajów w dość długim okresie (tj. na ogół dziesięciu lat), który z
reguły jest niespotykany w podobnych opracowaniach.

W zakresie opracowania metodologii, jak wspomniano, bazowano na doświadczeniach
różnych instytucji oraz własnych. Ważnym czynnikiem ograniczającym była dostępność
danych (dla regionów) oraz częstotliwość ich pomiarów (badanie Community Innovation Survey przeprowadzane jest co dwa lata). Determinowało to możliwości konstrukcji ram badania. Wykorzystano w sumie 23 wskaźniki (w tym jeden obliczony na podstawie innych, tj. wydajność pracy). Podzielono je na dwie grupy, które podzielono na
kolejne:


potencjał rozwoju innowacyjnego regionu:





stan gospodarki regionu,
stan kapitału ludzkiego w regionie;

pozycja innowacyjna regionu:



działalność innowacyjna firm regionu;
rezultaty działalności innowacyjnej firm regionu.

Przyjęto, że potencjał wpływa na działalność firm (zostało to później zweryfikowane).
W badaniu starano się wykorzystać możliwie jak najdłuższe szeregi czasowe, koncentrując się – zgodnie z przedmiotem zamówienia – na okresie od 2008 r. (tj. pierwszy rok
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza). Ponadto chciano wykorzystać
jak największą liczbę regionów (szczególnie na poziomie NUTS-2), jednakże konieczne
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było w tym zakresie wyeliminowanie części z nich, by nie musieć z kolei usuwać odpowiednich (najmniej kompletnych) wskaźników lub przyjmować zbyt daleko idących
uproszczeń, kwestionujących możliwość dokonania wiarygodnych porównań odpowiednich jednostek terytorialnych.12
Ponadto novum w porównaniu do raportów RIS stanowi m.in.:







uspójnienie lat, z których pochodziły dane, sprowadzając je do tego samego okresu13,
wykorzystanie 2-3 krotnie dłuższych szeregów czasowych (od dziewięciu do 13 lat, zamiast
czterech),
wykorzystanie ponad dwukrotnie większej liczby wskaźników (23 zamiast 11) i zbliżonej do
tej, stosowanej w badaniach IUS (tj. 25),
dokonanie podziału wskaźników na cztery grupy, zamiast użycia jednej – jak w RIS,
zastosowanie innego sposobu liczenia średniego tempa zmian,
uzyskanie lepiej widocznych map (mimo stosowania tego samego, oprogramowania), w tym
wyodrębnienie do najważniejszych wyników sześciu (a nie czterech) grup regionów.

Mimo wykorzystania części bazy danych MERIT do przeprowadzenia obliczeń, do niektórych danych nie udało się uzyskać dostępu (dotyczyło to danych z DG Regio oraz hurtowni danych E-CORDA DG Badań i Innowacji – publiczny dostęp do nich był niemożliwy).
Spośród ważniejszych wniosków z badań wymienić można:








Polska (z wyjątkiem Mazowsza), wraz z większością obszaru Węgier, Rumunii i Bułgarii
tworzy europejską „ścianę wschodnią” innowacyjności (por. rys. poniżej).
Mazowsze w 2011 r. było dopiero na 110. miejscu w Europie (na 170 badanych regionów)
pod względem wartości wskaźnika syntetycznego (tj. Interregionalnego Wskaźnika Innowacyjności).
Spośród krajów transformacji w latach 2003-2011 jedynie Bułgaria i Rumunia posiadały
więcej od Polski wolniej rozwijających się regionów.
Tylko w Rumunii średnie tempo rozwoju innowacyjnego regionów było niższe, niż w Polsce.
Pod względem tempa poprawy innowacyjności w latach 2003-2011 Mazowsze było dopiero
na 118. miejscu w analizowanej grupie krajów.
Od 2008 r. zamiast konwergencji rozwoju innowacyjnego obserwowana jest dywergencja
(Mazowsze zamiast doganiać średnią unijną, pogłębia swój dystans do reszty Europy pod
względem innowacyjności).
W latach 2008-2011 Mazowsze było 21. najwolniej rozwijającym się regionem Europy (na
170 analizowanych) i trzecim najwolniej rozwijającym się województwem.

Na przykład poprzez przyjmowanie ostatniej, dostępnej wartości jako tej, za pomocą której uzupełniany
będzie wstecz szereg czasowy w przypadku, gdy trzeba było w ten sposób imputować wartości dla prawie
wszystkich lat, albo też przybliżanie wartości dla danego regionu na podstawie danych dla innych jednostek – tak jak to robiono w badaniu RIS.
13 Mankamentem wielu badań z zakresu pomiarów konkurencyjności, które powielono w IUS i RIS, jest
wykorzystywanie do opisu stanu danej jednostki np. w 2011 r. danych z lat nie tylko dla tegoż roku, ale i
dla kilku poprzednich (nawet z 2008 r.) – jak jest to w RIS z 2014 r. Utrudnia to poprawne wnioskowanie
sprawiając, że uzyskiwane w ten sposób wyniki pokazują nie tyle stan zjawiska na tenże rok, tylko na
najbliższe lata, dla których danych były dostępne. Oczywiście, formułowanie rekomendacji dla polityk
publicznych w oparciu o takie wyniki staje się dość ryzykowne.
W prowadzonych przez habilitanta badaniach (zarówno z 2008, jak i z 2014 r.) dane opisujące np. na
2011 r. były danymi odnoszącymi się tylko do tego roku (choć oznaczało to często konieczność dokonywania prognoz w oparciu o różne postaci modeli, potrzebę weryfikowania wyników itp.).
12
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Region ten nadal miał dużą przewagę nad pozostałymi w Polsce, będąc przez cały czas na
pierwszym miejscu wśród nich.
Pod względem rozwoju kapitału ludzkiego województwo mazowieckie osiągało wyniki wyższe, niż średnia unijna. Również pod względem stanu gospodarki regionu plasowało się
ostatnio powyżej średniej unijnej. Zatem potencjał do rozwoju opartego na innowacyjności
był dość dobry (nieco wyższy od średniej unijnej) – najlepszy spośród regionów Polski.
Jednakże pomimo tego, w latach 2009-2011 znacznemu pogorszeniu uległa działalność innowacyjna firm województwa mazowieckiego, a także rezultaty tej działalności. Poprawiający się potencjał nie miał przełożenia na poprawę działalności innowacyjnej firm i jej rezultatów.

Rys. 3. Innowacyjność regionów w Europie w 2011 r.

Uwaga: skala zawiera odniesienie do średniej wszystkich regionów.
Źródło: K. Piech, M. Żurek, Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, maj 2014 r., s. 7.
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Spośród innych, bardziej szczegółowych wniosków, wymienić można:



Województwo mazowieckie pod względem struktury wskaźnika syntetycznego było najbardziej podobne do regionu stołecznego Rumunii oraz do siedmiu regionów hiszpańskich.
„Wzorem do naśladowania” dla Mazowsza mogłyby być: Bratysława, region północnowschodni Czech oraz Słowenia Wschodnia.

W oparciu o przeprowadzone analizy, sformułowano – na wniosek zamawiającego badania Urzędu – szereg rekomendacji dla polityki innowacyjnej województwa.
Spośród odniesień do teorii i innych hipotez naukowych, zweryfikowano dwie:


koncepcja zależności od ścieżki (path-dependency), często wymieniana w ekonomii rozwoju:






badania wskazały, że początkowy poziom innowacyjności nie determinuje konwergencji
(tj. np. z niskiego poziomu innowacyjności nie wynika konieczność szybkiego jego poprawy – względem bardziej rozwiniętych jednostek – w kolejnych latach);
mimo to jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na ew. konwergencję
(co sprawia, że prowadzenie polityki innowacyjnej nie jest łatwe);
hipoteza zależności zatem została częściowo potwierdzona;

hipoteza „paradoksu regionalnej innowacyjności” (np. RIS 2014, s. 7):





zgodnie z nią, większość regionów otrzymujących znaczące fundusze z Programów Ramowych i z Funduszu Spójności jest mniej innowacyjna;
przykład polskich regionów potwierdził, że po uruchomieniu środków unijnych m.in. na
wspieranie innowacyjności, nie tylko nie zanotowano poprawy, ale w niektórych aspektach sytuacja uległa pogorszeniu (stawia to pod znakiem zapytania efektywność dotychczasowych polityk innowacyjnych);
występowanie paradoksu zostało zatem częściowo potwierdzone.

3.3.6 Ewentualne wykorzystanie pracy
Powyżej opisywane opracowanie było częścią szerszego projektu pt. „Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Zgodnie z intencjami jednostki zamawiającej badanie, sformułowane „zalecenia
odnośnie kierunków rozwoju potencjału innowacyjnego Mazowsza” miały pozwolić
„władzom Województwa Mazowieckiego ocenić słuszność dotychczasowych działań
podejmowanych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz podjąć
właściwe decyzje, co do dalszego kierunku prowadzonej polityki rozwoju regionalnego”.
Nie ma na razie informacji na temat ewentualnego wykorzystania omawianego opracowania dla tych celów. Jednakże spotkało się ono z zainteresowaniem ze strony Urzędu,
gdyż zgodnie z uchwałą nr 790/351/14 z 3 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wykonanie dwóch kolejnych raportów na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy. Być może również władze innych województw oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będą
chętni, by wykorzystywać uzyskane wyniki. Podobnie jak w przypadku publikacji z 2009
r., inną grupą, potencjalnie zainteresowaną, mogą być polscy naukowcy zajmujący się
innowacyjnością.
Opracowanie nie zostało jeszcze zindeksowane np. przez Google Scholar (praca została
opublikowana w internecie 11 czerwca 2014 r.), stąd nie mogły być znane przypadki
jego cytowania w pracach naukowych.
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Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych
Pozostałe obszary zainteresowań naukowo-badawczych, inne niż opisywane wyżej
związane z gospodarką wiedzy i innowacyjnością, obejmują kwestie – również już
wspomnianej – problematyki koniunktury gospodarczej, w tym szczególnie kryzysów, a
także prognozowania koniunktury (na poziomie krajowym i regionalnym), rynków finansowych (w tym prognozowania sektora ubezpieczeń), polityki gospodarczej i przedsiębiorczości.

3.4 Koniunktura gospodarcza i kryzysy
Badania nad koniunkturą gospodarczą rozpoczęte zostały przez habilitanta w 1999 r.
Kontynuowane były również po obronie rozprawy doktorskiej (styczeń 2002 r.).
3.4.1 Publikacje w pierwszych latach po obronie rozprawy doktorskiej
Prace te podzielić można na dwie grupy: dotyczące występowania kryzysów oraz te nt.
koniunktury gospodarczej (a także łączące obie te kwestie). Pierwsze z nich z reguły
dotyczyły kryzysów i recesji sfery realnej (z mniejszym skupieniem na kryzysach finansowych czy walutowych). Niektóre z nich były studiami konkretnych przypadków kryzysów (np. Argentyna), inne starały się dokonać uogólnień lub wyciągnąć wnioski mogące dotyczyć Polski. Szczególnym zainteresowaniem habilitanta była kwestia – prawie
nieznanego wówczas w Polsce pojęcia – synchronizacji cykli koniunkturalnych (które
autor wykorzystywał do prognozowania recesji – por. dalej). Później, wraz z badaniami
nad gotowością wejścia Polski do strefy euro, kwestie te okazały się być ważne.
Ważną pozycją w dorobku habilitanta była książka nt. koniunktury gospodarczej (współredakcja: S. Pangsy-Kania) pt. Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
Autorami poszczególnych rozdziałów byli pracownicy SGH, Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową, Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Przez wiele lat później służyła ona jako podręcznik obowiązkowy
do prowadzonego przez habilitanta przedmiotu „Analiza koniunktury”. Książka ta recenzowana m.in. przez prof. prof. M. Lubińskiego, D. Marciniak-Neider, W. Orłowskiego,
V. Zarnowitza. Ważne było zainteresowanie zwłaszcza ostatniego z recenzentów (Amerykanina polskiego pochodzenia), jednego z kilku największych autorytetów na świecie
z zakresu badania koniunktury.
Wśród badań habilitanta w pierwszych latach po obronie rozprawy doktorskiej można
wymienić następujące grupy zagadnień (i ważniejsze publikacje):


Studia przypadków:






Rozważania nt. kryzysów walutowych w kontekście Polski:
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Kryzys w Argentynie przełomu XX i XXI wieku, [w:] K. Piech (red.), Integracja regionalna –
kryzysy gospodarcze, SGH, Warszawa 2003, s. 243-252 (współautorka: A. Babicka).
Tequila crisis i tequila effect, „Polityka Gospodarcza” nr 5-6, 2001-2002, s. 226-236.
Pęknięcie „bańki internetowej” w 2000 r. a polska gospodarka [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, PTE, Szczecin 2003, s. 127-146.
Trzy generacje kryzysów walutowych a obecna sytuacja gospodarcza Polski [w:] J. Tarajkowski, S. Jankiewicz (red.), Dobre i złe strony transformacji w Polsce, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” nr 24, Poznań 2002, s. 93-106.
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Badania nad synchronizacją cykli koniunkturalnych:










Czy Polsce groził w 2000 r. kryzys walutowy? [w:] Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2002, s. 42-60.
Cykl koniunkturalny Polski a światowy cykl koniunkturalny – wnioski dla polskiej polityki
stabilizacyjnej [w:] K. Piech, G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002,
s. 141-156.
The Evolution of World Economic Recessions – Their Regularities and Consequences for
Central and East European Countries’ Development, [in:] K. Piech (ed.), Economic Policy
and Growth in Central and East European Countries, School of Slavonic and East European
Studies – University College London, London 2003, p. 25-46.
Integracja regionalna świata i Polski w aspekcie synchronizacji cykli koniunkturalnych,
[w:] K. Piech (red.), Integracja regionalna – kryzysy gospodarcze, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2003, s. 7-20.
Współzależność tempa rozwoju gospodarczego państw Mercosur a kryzysy gospodarcze,
[w:] K. Piech (red.), Integracja regionalna – kryzysy gospodarcze, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2003, s. 21-42.
International Synchronisation of Business Activity [in:] Z. Matkowski (ed.), Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic Analysis, “Papers and Proceedings of Research Institute of Economic Development” no. 74, Warsaw School of Economics, Warsaw 2004, p. 395-404.

Historia myśli ekonomicznej w kontekście kryzysów i teoria koniunktury:




Cykl koniunkturalny i kryzysy gospodarcze – przegląd przedkeynesowskich teorii ekonomicznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 2002, z. 26, s. 93-102.
Cykl koniunkturalny i kryzysy gospodarcze – przegląd keynesowskich i współczesnych teorii ekonomicznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 2002, z. 27, s.
97-109.
Rodzaje cykli gospodarczych i sposoby ich diagnozowania, [w:] K. Piech, S. Pangsy-Kania
(red.), Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 17-33.

Następnie, jak wspomniano, wraz z wygasaniem zainteresowania kryzysem dotcomów i
kryzysami w ogóle, aktywność publikacyjna habilitanta w tym zakresie osłabła.
3.4.2 Prognozowanie konsekwencji kryzysu subprime dla Polski
Do tematyki kryzysów habilitant ponownie powrócił w 2007 r. Po napisaniu jesienią
2006 r. artykułu prasowego nt. osiągnięć prof. Phelpsa, niedawnego laureata Nagrody
Nobla, prezes jednego z dużych funduszy inwestycyjnych (a obecnie jednego z największych banków) zaproponował mu sfinansowanie udziału w konferencji w Pradze z
udziałem trzech laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (27-30 listopada
2006 r.). Udział w niej wzięło też wielu polskich ekonomistów biznesowych (główni
ekonomiści wielu instytucji, były premier). Poruszono tam problematykę m.in. spadających cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Były one dość bagatelizowane, również wiele miesięcy po tej konferencji. Jednakże dla osoby mającej spore podstawy wiedzy historycznej i której się wydawało, że na tej postawie jest w stanie dokonać wnioskowania na temat regularności występowania niektórych zjawisk, było dość oczywiste,
że niebawem rozpocznie się kolejny kryzys na skalę światową. W tamtym czasie większość ekonomistów prognozowała, że taki okres dekoniunktury, jeśli nastąpi, będzie
miał miejsce ok. 2010-2011 roku.
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Uważne śledzenie wydarzeń w USA doprowadziły do pewności habilitanta, że już ten
rok będzie początkiem większych trudności w sektorze finansowym,
które rozprzestrzenią się na inne sektory gospodarki i na inne kraje. W
związku z tym habilitant bardzo spieszył się, by zostać pierwszym ekonomistą w Polsce, który napisze tekst o nadchodzącym, światowym
spowolnieniu gospodarczym oraz o grożącej naszemu krajowi dekoniunkturze. Opublikowane wtedy zostały przez niego artykuły w kilku
periodykach ekonomicznych (jeden z nich na początku września poświęcił mu okładkę).
Jednakże, ku dużemu zdziwieniu habilitanta, przez kilka kolejnych miesięcy nikt nie podejmował tej tematyki. Choć, jego zdaniem, niewiele rzeczy jest ważniejszych od kryzysów i możliwości zapobiegania im, to środowisko nie tylko naukowe, ale i biznesowe,
przez pierwszych kilka miesięcy zupełnie się tym nie zajmowało. Autorowi wydawało
się, że mając tak solidne przesłanki w postaci trwających już od kilkunastu miesięcy
spadków cen nieruchomości w USA, po tym jak dość wyraźnie było widać, że wcześniej
narosła na tym rynku bańka spekulacyjna, znając co najmniej kilka przykładów takich
baniek w przeszłości, każdy może dojść do takich samych wniosków (a zwłaszcza ekonomiści, którzy byli na tej samej konferencji w Pradze). Jednak było inaczej.
Po trwających kilka miesięcy próbach autorowi udało się trafić z publikacją (styczeń
2008 r.) nt. nadchodzącego kryzysu do jednego z najbardziej opiniotwórczych tygodników. Artykuł ten mógł mieć ewentualny wpływ na politykę gospodarczą, gdyż autor
dyskutował na jego temat na antenie Polskiego Radia z p. Zbigniewem Chlebowskim
(wówczas przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO). Choć stwierdził on, że nie powinno się publikować tego typu artykułów w obawie przed uruchomieniem „samosprawdzającej się przepowiedni”, to fakt przeprowadzenia tej dyskusji potwierdza, że
przynajmniej ten główny ekonomista partii rządzącej na ponad pół roku przed upadkiem banku Lehman Brothers był ostrzeżony przed zbliżającymi się do Polski trudnymi
czasami.
Większość środowiska ekonomistów jednakże nie dostrzegała zagrożeń bądź bagatelizowała możliwość ich wpływu na Polskę. Przykładowo, po kolejnym artykule dwóch
znanych ekonomistów podsumowało go słowami sprowadzającymi się do tego, że Polsce nic większego nie grozi.14 Następnie, autor próbował zainteresować Narodowy Bank
Polski rozpoczęciem projektu badawczego nt. możliwych konsekwencji światowego
kryzysu finansowego na Polskę, ale bez efektów. Również w Polskim Towarzystwie
Ekonomicznym kwestionowano poglądy m.in. nt. konieczności wstrzymania się z wejściem do „strefy euro” przynajmniej do czasu zakończenia kryzysu15 oraz sensowności
podejmowani tej tematyki jako wiodącej w trakcie Kongresu Ekonomistów Polskich.
15 września 2008 r. upadł bank Lehman Brothers. Mimo to, jeszcze wtedy nie wierzono,
że kryzys innowacyjnych instrumentów pochodnych czy rynku subprime w USA może

„Perspektywy na najbliższe dwa, trzy lata wyglądają dobrze.” – Krzysztof Rybiński, „Nawet w najczarniejszym scenariuszu nasz wzrost gospodarczy nie spadnie poniżej 3-4 proc.” (w 2009 r.) – Ryszard Petru.
Por. „Wprost”, 4 maja 2008 r., s. 60. W następnym roku tempo wzrostu PKB wyniosło 1,6%.
15 Późniejsze wydarzenia pokazały, że posiadanie płynnego kursu walutowego rzeczywiście Polsce pomogło. Tymczasem jeszcze wiosną 2007 r. habilitant wskazywał na ryzyko wystąpienia szoku asynchronicznego w sytuacji, gdyby kryzys wpłynął na polską gospodarkę, zanim jeszcze jej cykl koniunkturalny zsynchronizuje się z cyklami krajów strefy euro. Por. K. Piech, Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej
wzrost, „Bank i Kredyt” nr 4, kwiecień 2007, s. 18.
14
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mieć jakikolwiek wpływ na Polskę. Przekonanie to zmieniło się dopiero kilka miesięcy
później, wraz z rozszerzaniem się kryzysu na inne kraje, w tym europejskie (i Niemcy).
3.4.3 Późniejsze publikacje na temat kryzysów
Po zakończeniu prac publicystycznych i popularyzatorskich związanych z potrzebą
ostrzeżenia władz publicznych i społeczeństwa przed konsekwencjami nadchodzącego
kryzysu, habilitant powrócił do prac naukowych z tego zakresu. Współorganizował jedną z pierwszych w kraju konferencji naukowych poświęconej tematyce kryzysu pod
dość odważnym – jak na czas organizacji – tytułem „Koniunktura gospodarcza – jak daleko do recesji” (wrzesień 2008 r). W jej efekcie, wraz z analitykiem Ministerstwa Finansów wydał dwie publikacje:



Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii [w:] J. Czech-Rogosz, J.
Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu
subprime, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 15-23 (współautor: K. Marczak).
Czy grozi nam recesja? Egzogeniczność i synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski i
obecny kryzys finansowy [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura
gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 4258 (współautor: K. Marczak)

Na zlecenie PARP pod koniec 2009 r. zespół kierowany przez habilitanta przygotował
ekspertyzę pt. „Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach”.
Skrótem różnych rozważań nt. koniunktury i kryzysów była praca popularyzatorska:


Koniunktura gospodarcza i kryzysy finansowe, „Bank i Kredyt”, 2011, nr 6, s. 1-22 (dodatek).

Nieco wcześniej habilitant podjął prace nad uporządkowaniem rozproszonej po wielu
miejscach wiedzy na temat kryzysów. Efektem było „próbne” wydanie książki pt.


Kryzysy finansowe – wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2010, I
wydanie, pp. 864+xxxiii.

Mimo dużej obszerności i około roku włożonych prac, nie była to monografia jeszcze
wtedy zakończona, ponieważ pozostało jeszcze wiele opracowań z tej tematyki, które
można by było wykorzystać i zebrać w publikacji. Liczba zgromadzonych publikacji znacząco się rozrosła, zaś cały proces redakcyjny trwał jeszcze dwa lata. Wreszcie, po trzech
latach prac, wydana została trylogia na temat kryzysów – pierwsza taka w Polsce od ok.
50 lat (po pracach Mendelsona). Stanowiły nią trzy pozycje wydane w 2012 r.:




Kryzysy końca XX wieku – wybrane przypadki,
tom I, ss. 1090+xxxiv
Kryzysy oraz światowe recesje – teoria, historia, przykłady, tom II, ss. 526+xix
Ostatni kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, tom III, ss.
993+xxxii (współredaktor: K. Wierus)

Trylogia ta w sumie gromadzi prace ponad
100 autorów, zawiera setki wykresów i tabel zebranych na ponad 2500 stron.
Drugi tom zawierał obszerne fragmenty niepublikowanej wcześniej rozprawy doktorskiej habilitanta, pierwszy – liczne prace jego studentów z lat 1999-2001 (wśród nich
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ekonomiści i główni ekonomiści banków, pracownicy SGH, NBP). Zostały one dodatkowo zaktualizowane na potrzeby publikacji.
Prace te zostały w dużej mierze udostępnione na stronie: www.kryzysy.edu.pl w celach
edukacyjnych i popularyzacji wiedzy.

3.5 Prognozowanie i modelowanie makroekonomiczne
Zainteresowania habilitanta prognozowaniem makroekonomicznym przy wykorzystaniu modeli gospodarki zaczęły się rozwijać wraz z zapoznaniem się z modelem HERMIN.
Rozpoczęło się to od przygotowania na początku 2006 r. ekspertyzy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR). Odnosiła się ona zarówno do użytych w modelu
koncepcji z zakresu teorii wzrostu, jak i mechanizmów funkcjonowania polskiej gospodarki, a także różnych kwestii technicznych. Poznanie całości tego złożonego modelu
zajęło kilka miesięcy. Po tym czasie habilitant zaczął poprowadzić pierwsze szkolenia z
tego zakresu dla pracowników MRR, a także pracowników różnych urzędów marszałkowskich (i innych).
Spośród prac badawczych, autor początkowo głównie dokonywał porównań wyników
różnych modeli uwzględniających oddziaływane funduszy unijnych na polską gospodarkę. Z szacunków habilitanta wynikało np. że środki unijne z perspektywy finansowej
2017-2019 będą odpowiedzialne jedynie za ok. 15% procesu konwergencji z UE do
2020 r. Był to dość ważny wynik w kontekście wielu publicystycznych publikacji wskazujących na bardzo duży ich wpływ na polską gospodarkę. Prognozy zestawione przez
habilitanta na podstawie wyników uzyskanych za pomocą modeli makroekonomicznych
przez trzy niezależne od rządu ośrodki pokazały, że wbrew obiegowej opinii, wpływ ten
jest znacznie mniejszy. Wyniki te spotykały się na ogół z zainteresowaniem naukowców,
gdy były prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach.
Ważniejsze prace naukowe habilitanta z tego zakresu to:




Weryfikacja trafności wybranych prognoz makroekonomicznych w Polsce [w:] E. PancerCybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 21, Wrocław 2008, s. 152165.
Ewaluacja oddziaływania funduszy unijnych – teoria i praktyka modelowania makroekonomicznego, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Akademia Leona Koźmińskiego – Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 179-211.

Ponieważ MRR zamówiło kilka modeli zdezagregowanych do poziomu regionalnego,
możliwe było dokonanie porównań wyników. Prace autora z tego zakresu były nielicznymi tego typu w kraju. Wśród nich można wskazać np.:
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Konwergencja regionów w Polsce – wpływ funduszy unijnych [w:] S. Pangsy-Kania, K. Piech
(red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 208-223.
16 rozdziałów pt. Prognozy rozwoju polskich regionów do 2020 r. i ich konwergencja (z
uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2007-2013) – województwo… w raportach nt. poszczególnych województw w ramach serii: T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności województwa … w 2007 r., Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
2008.
Tendencje rozwojowe Polski i Dolnego Śląska w kontekście światowej koniunktury gospodarczej, przemian w zakresie konkurencyjności, a także budowy innowacyjnych gospodarek opar-
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tych na wiedzy [w:] T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010, s. 33-58.

Ważniejszą pozycją, w której pokazano nie tylko wyniki prac innych osób, ale własny
wkład do zastosowania modelu HERMIN oraz jego modyfikacje, był raport:


Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN. Raport końcowy,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, wrzesień 2009, ss. 172
(współautor: K. Wierus; udział habilitanta ok. 93%).

Habilitant brał również udział w projekcie nt. modelu HEROM dla rządu Rumunii, jako
kluczowy ekspert w trakcie 2-tygodniowego szkolenia prowadzonego w Bukareszcie dla
przedstawicieli tamtejszego ministerstwa finansów (początek 2013 r.).

3.6 Rynki finansowe i ubezpieczenia gospodarcze
Naturalną konsekwencją podejmowania badań z zakresu koniunktury gospodarczej było zainteresowanie rolą rynków finansowych w kształtowaniu się sytuacji w sferze realnej. Spośród ważniejszych publikacji habilitanta w tym zakresie można wymienić:






Wpływ zewnętrznych impulsów kapitałowych na gospodarkę Polski – ilościowa analiza siły
integracji giełd światowych w latach 1998-2001, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, z. 24/2002, s. 123-132
Integration of Visegrad Countries' and Russian Stock Markets with EU and Global Capital Markets [In:] M. Kruszka (ed.), Unification of European Economies: Opportunities and Threats,
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 269280.
Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, „Bank i Kredyt” nr 4, kwiecień
2007, seria „Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej”.
Międzynarodowa integracja rynku giełdowego w Polsce, [w:] K. Piech, K. Wierus (red.), Ostatni kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, tom III, Instytut Wiedzy
i Innowacji, Warszawa 2012, s. 797-835 (współautor: Karol Szeplewicz).

Jak wspomniano, zwłaszcza przedostatnia z nich była dość ważna, gdyż rozpoczęła debatę (prowadzoną m.in. przez członków Rady Polityki Pieniężnej) na temat istotności
zjawiska synchronizacji cykli koniunkturalnych w Europie z punktu widzenia wejścia
Polski do strefy euro.
Współpraca habilitanta z prof. Tomaszem Michalskim, kierownikiem ówczesnej Katedry
Ubezpieczeń Gospodarczych SGH zaowocowała podjęciem tematu prognozowania rynku
ubezpieczeń w Polsce. Początkowo sam, następnie we współpracy z różnymi osobami,
corocznie w latach 2006-2013 dostarczał Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) prognoz rozwoju sektora w oparciu o modele ekonometryczne. Były one włączane do prac zbiorowych w ramach raportów PIU (również wydawanych w j. angielskim).
Ponadto, zespół habilitanta opracował unikalny na skalę europejską wielorównaniowy,
kwartalny model składek sektora ubezpieczeń. Składa się on z ponad 50 równań i umożliwia dokonywanie prognoz w horyzoncie 2-3 lat. Wykorzystywany był na potrzeby analiz kilku firm tego sektora.

3.7 Polityka gospodarcza: teoria i praktyka
W związku z pracą w Katedrze Polityki Gospodarczej (obecnie: Zakład Polityki Gospodarczej) habilitant prowadził wykład z tego zakresu (obecnie „Polityka gospodarcza i
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społeczna”) oraz badania dotyczące teorii tej dziedziny oraz nt. tzw. polityk szczegółowych.
Efektem zainteresowań habilitanta tą dziedziną były publikacje zbiorowe z tego zakresu
pod jego współredakcją, np.:




Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, PTE, Warszawa 2001, ss. 188 (wraz z rozdziałem b. prezesa PTE) – praca wydana przed obroną rozprawy doktorskiej.
Economic Policy and Growth in Central and East European Countries, School of Slavonic and
East European Studies – University College London, London 2003, pp. 294+x.
Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2005 (współredaktor: J. Kaja).

Badania związane z rozwijaniem teorii polityki gospodarczej dotyczyły czterech głównych jej aspektów: definicji i metod stosowanych w polityce gospodarczej (oraz metodologii tej dziedziny), jakości polityki gospodarczej, relacji między polityką a polityką gospodarczą oraz koordynacji polityk w UE. W pierwszym z ww. zakresów habilitant opracował m.in. własne definicje tej dziedziny, próbował dokonać jej systematyzacji. Wybrane publikacje:




Etymologiczna i sokratyczna definicja polityki gospodarczej, „Polityka Gospodarcza” nr 5-6,
2001-2002, s. 237-261.
Polityka gospodarcza – jej metodyka i polityki szczegółowe, „Polityka Gospodarcza” nr 7-8,
2003, s. 229-240
Heurystyka a polityka gospodarcza, „Polityka Gospodarcza” nr 9, czerwiec 2004, s. 9-26.

Prace te publikowane były w czasopiśmie „Polityka Gospodarcza”, które powstało z inicjatywy habilitanta. Był on przez kilka lat sekretarzem jego redakcji.
3.7.1 Teoria i praktyka polityki gospodarczej
W drugim nurcie habilitant zapoczątkował w 2003 r. badania nad jakością polityki gospodarczej w Polsce. Są to jedne z nielicznych badań tego typu. Przeprowadzane są za
pomocą ankiet zbieranych wśród ekonomistów – głównie naukowców, przeważnie z
uczelni publicznych zajmujących się szeroko rozumianą makroekonomią. W badaniach
tych respondenci oceniają aktualnie prowadzoną politykę gospodarczą i społeczną, formułują rekomendacje dla polityki publicznej. Przykładowe publikacje z tego zakresu:




Rozwój i polityka gospodarcza Polski w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, „Polityka Gospodarcza” nr 10, grudzień 2004, s. 141-158.
Ocena jakości polityki gospodarczej w Polsce w latach 2003-05 i prognozy rozwoju gospodarki
na lata 2006-08: wybrane wyniki badań ankietowych, „Polityka Gospodarcza” nr 15-16, 2008,
s. 47-58.
Jakość polityki gospodarczej w Polsce – potrzeba nowych instytucji? [w:] R. Bartkowiak, J.
Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, SGH, Warszawa 2008, s. 49-60.

Niektóre teksty habilitanta z zakresu koniunktury gospodarczej poruszały problematykę
polityki gospodarczej. Efektem takich prac był jeden z pierwszych, opublikowanych w
kraju tekstów nt. politycznego cyklu koniunkturalnego. Problematyka ta jest obecnie
włączona do kanonu treści nauczania „Polityki Gospodarczej” na SGH.
Ponadto habilitant podejmował tematykę koordynacji polityk gospodarczych w UE
(rozdział w książce oraz wykład w ramach przedmiotu „Wybrane polityki UE”).
W zakresie praktyki polityki gospodarczej habilitant kierował pracami ponad stuosobowego zespołu ekspertów pracującego nad program dla jednej z partii politycznych.
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Został on oceniony wtedy przez jedną z głównych organizacji biznesowych, jako drugi
najlepszy program partii politycznych dla przedsiębiorców w Polsce.
3.7.2 Polityka społeczna
Wraz ze zmianami w ofercie dydaktycznej SGH polegającymi na połączeniu przedmiotów „Polityka gospodarcza” i „Polityka społeczna”, wykładowcy obu dziedzin zostali postawieni przed wyzwaniem uzupełnienia wiedzy w odpowiednich dziedzinach. W tym
zakresie habilitant wziął udział w Szkole Liberalnej Polityki Społecznej (organizowanej
przez czasopismo „Liberte!”).
W maju 2014 r. na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej opracował
(wraz z K. Borzym) ekspertyzę „Koszty alternatywne i analiza efektywności działań w
polityce społecznej”. Miała ona wspomóc realizację projektu stworzenia „Kalkulatora
kosztów zaniechania” polityki społecznej.
3.7.3 „Nowe” polityki szczegółowe
Habilitant podejmował szereg tematów związanych z innowacyjnym podejściem do polityki gospodarczej, uwzględniającym nie tyle „tradycyjne” polityki jak fiskalna czy pieniężna, ale nowe, gdzie często teoria tej dziedziny dopiero powstawała. Spośród takich
nurtów wymienić można prace w następujących dziedzinach:


polityka konkurencyjności, w ramach której na podstawie międzynarodowych porównań
pozycji konkurencyjnej krajów wyciągane były wnioski dla polityki publicznej w tym zakresie; przykładowe publikacje:






Competitiveness of Central and East European Countries and Economic Policy towards
Transition to Digitalism, [w:] K. Piech (ed.), Economic Policy and Growth in Central and
East European Countries, School of Slavonic and East European Studies – University College London, London 2003, p. 261-284.
Konkurencyjność i budowanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce: przemiany, stan
obecny a cele Strategii Lizbońskiej, [w:] Strategia Lizbońska – nowe wyzwania dla Polski,
materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Europejskich pod patronatem Marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka 8 marca 2005 r., Kancelaria Senatu, Warszawa 2005, s. 79-85.

polityka edukacyjna i naukowa, w ramach której habilitant był członkiem Rady Młodych
Naukowców, autorem rozdziału pt. „Szkolnictwo wyższe w Polsce – trendy, stan i wyzwania”
(s. 42-87) ekspertyzy dla MRR pt. „Diagnoza społeczno-ekonomiczna na potrzeby krajowego
programu operacyjnego współfinansowanego ze środków EFS w latach 2014-2020”, „cieniem” (job-shadow) b. wiceministra edukacji Wielkiej Brytanii D. Milibanda, sekretarzem Senackiej Komisji Programowej SGH, a także dokonał pierwszych na SGH pomiarów cytowań
prac naukowych i zabierał głos w debacie na temat docelowej struktury organizacyjnej
uczelni; wybrane publikacje:





Life-time-learning – konieczność doby rewolucji informacyjnej a polityka edukacyjna państw, [w:] A. Zbierzchowska (red.), Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002, s. 121-130.
Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym a Proces Boloński oraz konkurencyjność i rozwój
polskiej gospodarki [w:] M. Rocki (red.), Nowe prawo – szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa
2005, s. 58-74.
Jak budowano społeczeństwo informacyjne w Wielkiej Brytanii. Czego polscy politycy gospodarczy powinni się nauczyć od brytyjskiego e-ambasadora?, „e-mentor”, nr 18, 2007, s.
15-21 (współautor: Maryla Stadnik).
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Ponadto, habilitant przygotował też ekspertyzę dla Instytutu Badań Edukacyjnych na temat
możliwości prognozowania kapitału ludzkiego za pomocą modeli strukturalnych.


polityka innowacyjna – habilitant wziął udział w kilku projektach ewaluacyjnych związanych z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, począwszy od ewaluacji ex-ante tego dokumentu, poprzez różne, bardziej szczegółowe zagadnienia z nim związane (głównie w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki elektronicznej);
ponadto, habilitant współredagował polskie wydanie książki poświęconej polityce klastrowej w Europie, brał udział w projekcie PARP dot. tworzenia benchmarkingu klastrów w Polsce; przykładowe publikacje:






Ewaluacja ex-ante wskaźników Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13
[w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 4562.
Programowanie rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach w Polsce – rola administracji w
stymulowaniu rozwoju kraju, [w:] M. Lisiecki, K. Machowicz, A. Sokół (red.), Nowoczesna
administracja publiczna, „Uniwersytet Szczeciński – Zeszyty Naukowe” nr 573, tom
„Ekonomiczne problemy usług” nr 45, Szczecin 2009, s. 469-480.
S. Borrás, D. Tsagdis, Polityka klastrowa w Europie: przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie [S. Borrás, D. Tsagdis, Cluster policies in Europe: firms, institutions and governance,
Edward Elgar Publishing, Cheltenham & Northampton 2008], Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2011 (współredaktor tłumaczenia).

W ostatnich miesiącach habilitant, jako pierwszy ekonomista w kraju, podjął tematykę
regulacji publicznych w zakresie kryptowalut. Jest to zupełnie nowa w praktyce polityki gospodarczej dziedzina, która zaczęła się rozwijać dopiero od 2013 r. Pierwsza publikacja naukowa z tego zakresu w Polsce została wydana w czerwcu br. Jest to rozdział:


Polityka państw wobec kryptowalut [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2014, s. 181-192.

Wypowiedzi habilitanta na ten temat były cytowane przez krajowe i zagraniczne media
(„Forbes”, bankier.pl, reddit.com, coindesk.com) oraz przez jednego z posłów w interpelacji (nr 25661) skierowanej do Ministra Finansów.

3.8 Przedsiębiorczość i e-biznes
Z zagadnieniami innowacyjności i rozwoju technologicznego wiążą się tematy e-biznesu
i przedsiębiorczości akademickiej. Habilitant, po pierwszych publikacjach z tego zakresu
z 1999 r., po kilku latach powrócił do zainteresowań tą problematyką. Oprócz dwóch
prac zbiorowych wydanych pod swoją współredakcją:



Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003 (współredaktor: M. Kulikowski).
E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012 (współredaktor: M. Olszański).

był współautorem kilku innych publikacji:
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Kształcenie kreatywności w praktyce gospodarczej [w:] K. Szmidt, K. Piotrowski (red.), Nowe
teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, wyd. II,
Kraków 2005 (współautorzy: J. Antoszkiewicz, E. Antoszkiewicz).
Przedsiębiorczość akademicka – bariery i szanse rozwoju [w:] Warszawa potencjałem innowacji. Poradnik innowacyjnego przedsiębiorcy. Analiza potencjału innowacyjnego Warszawy, Pu-
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blikacja na potrzeby projektu pt. „Warszawa potencjałem innowacji” realizowanego przez m.
st. Warszawę w partnerstwie z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2010, s. 36-48 (współautor: M. Borowy).
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku usług internetowych, [w:] K. Piech, M. Olszański
(red.), E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 55-76 (współautor: M. Olszański).
Przemiany i trendy techniczne w e-biznesie, [w:] K. Piech, M. Olszański (red.), E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2012, s. 105-128 (współautorzy: M. Adamczyk, M. Olszański).

4 PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ
Poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące osiągnięcia habilitanta w kluczowych obszarach działalności naukowo-badawczej.

4.1 Udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych
Udział w realizacji 42 projektów badawczych, w tym:






w pięciu międzynarodowych projektach badawczych (w tym trzech japońskich),
w pięciu projektach KBN/MNiSW,
w siedmiu badaniach ewaluacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czterech Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, trzech projektach urzędów marszałkowskich, dwóch
Ministerstwa Gospodarki oraz dwóch z innych urzędów,
w dziewięciu projektach badawczych zleconych przez firmy komercyjne,
w dwóch grantach rektorskich, w sześciu badaniach statutowych, 18 badaniach własnych.

Koordynowanie dziewięciu konferencji naukowych, współorganizacja dalszych ok. 20.
Udział w 128 konferencjach naukowych, w tym 41 międzynarodowych.

4.2 Publikacje i ich cytowania
Autor lub współautor oraz redaktor lub współredaktor 137 publikacji naukowych oraz
80 innych publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia doktora, w tym:






autor dwóch monografii naukowych oraz dwóch książek nierecenzowanych,
redakcja naukowa i współtłumaczenie dwóch książek (z języka angielskiego),
redaktor 10 i współredaktor naukowy 15 książek (w tym sześciu w j. angielskim),
autor 59 i współautor 15 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych (w tym 11 w
języku angielskim),
autor 20 i współautor dwóch artykułów w czasopismach i zeszytach naukowych (w tym
jeden w języku angielskim),

oraz





autor 48 innych publikacji w książkach i raportach o charakterze naukowym,
autor 14 artykułów ekonomicznych w prasie ogólnopolskiej,
autor czterech i współautor dwóch artykułów w periodykach środowiskowych,
autor 12 artykułów w „Gazecie SGH”.
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Powyższy spis nie uwzględnia 27 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach
wydanych przed uzyskaniem stopnia doktora (oraz innych publikacji, np. 32 wydanych
wtedy artykułów w „Gazecie SGH”).
Zgodnie z wynikami podawanymi przez program „Publish or Perish” (30.06.2014), 129
wymienionych tam prac autora było cytowanych 328 razy, co dawało ok. 22 cytowania
rocznie. Wskaźnik Hirscha wyniósł 7, zaś AWCRpa (zmodyfikowany wskaźnik Hirscha
uwzględniający wiek publikacji i liczbę autorów) wyniósł aż 36,6.16
Korzystając bezpośrednio z bazy danych Google Scholar, 93 zindeksowane tam prace
habilitanta były dotąd cytowane 255 razy, w tym te opublikowane po uzyskaniu stopnia
doktora – 232 razy. Indeks Hirscha habilitanta wyniósł 7.
Rys. 4. Cytowania prac habilitanta wg Google Scholar

Indeksy cytowań
Wszystkie Od 2009
Cytowania

256

158

h-indeks

7

6

i10-indeks

4

2

Uwagi:
 Cytowania – „Jest to liczba cytowań fragmentów wszystkich publikacji. W drugiej kolumnie znajduje
się „najnowsza” wartość tego wskaźnika, czyli liczba nowych cytowań fragmentów wszystkich publikacji z ostatnich 5 lat.”
 h-indeks (indeks Hirscha) – „h-indeks to największa liczba publikacji h, z których pochodzi co najmniej
h cytowań. W drugiej kolumnie znajduje się „najnowsza” wartość tego współczynnika, czyli największa
liczba publikacji h, z których pochodzi co najmniej h nowych cytowań wykorzystanych w ciągu ostatnich 5 lat.”
 i10-indeks (wprowadzony przez Google w lipcu 2011 r.) – „i10-indeks to liczba publikacji, z których
pochodzi co najmniej 10 cytowań. W drugiej kolumnie znajduje się „najnowsza” wartość tego współczynnika, czyli liczba publikacji, z których pochodzi co najmniej 10 nowych cytowań wykorzystanych
w ciągu ostatnich 5 lat.”
Źródło: Google Scholar, 29.06.2014, http://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=DviR2HUAAAAJ

Sprawdzono również cytowania zawarte w BazEkon. Uwzględnia ona znacznie mniej
publikacji, niż baza Google Scholar. Baza ta zawiera 39 cytowanych publikacji habilitanta
oraz 55 cytowań. Indeks Hirscha wyniósł 2.

Badanie przeprowadzone na początku 2012 r. wskazywało na znacznie niższe wartości, tj. H=7 i AWCRpa = 12,8. Wyniki te dawały wtedy autorowi dziewiąte miejsce w SGH w gronie młodych naukowców (tj.
przed uzyskaniem stopniem doktora habilitowanego). Por. K. Piech, Cytowanym być… – o pomiarach dorobku młodych ekonomistów cd., „Gazeta SGH”, 8/2012, s. 16.
16

39
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Rys. 4. Cytowania prac habilitanta wg BazEkon

Uwaga: bez autocytowań (uwzględniając je, byłyby o cztery cytowania więcej).
Źródło: BazEkon, 29.06.2014, http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/cytowania/search/51306/
cites/desc

We wszystkich trzech bazach danych, najczęściej cytowaną publikacją habilitanta była
monografia pt. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i
współczesnej roli państwa (w Google Scholar wskazano 41 cytowań, BazEkon – 9).

4.3 Biogram habilitanta












Adiunkt w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji.
Były członek Rady Młodych Naukowców (I kadencja).
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, The Econometric Society, British Alumni
Society, Bitcoin Foundation, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin.
Ekspert różnych ministerstw i urzędów centralnych oraz regionalnych.
Wykładał w Sapporo, Londynie, Sztokholmie, Singapurze, Kijowie, Bukareszcie.
Visiting fellow w University College London oraz National University of Singapore.
Autor lub współautor (również jako redaktor) ponad 30 książek, 130 rozdziałów lub artykułów oraz ponad 100 innych publikacji. Około 25 wywiadów udzielonych TVN CNBC.
Naukowo specjalizuje się w problematyce kryzysów, gospodarki wiedzy i innowacyjności,
szczególnie z punktu widzenia roli władz. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym, regionalnym i rynków finansowych w oparciu o modele ekonometryczne.
Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej ekonomista, który przewidział wystąpienie
ostatniego kryzysu finansowego i jego wpływ na gospodarki regionu. Kierownik zespołu
tworzącego jeden z nielicznych w tej części Europy modeli sektora ubezpieczeń gospodarczych.
Beneficjent grantów czy dotacji z: British Council, Deutscher Akademischer Austauschdienst,
Foreign and Commonwealth Office, International Visegrad Fund, MB Grabowski Fund, Salzburg Seminars, University College London oraz z SGH, NBP, MRR, MNiSW, PARP i innych.
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