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Warszawa, 28 październik 2019 r.  

  

Prof. dr hab. Andrzej Sławiński  

Szkoła Główna Handlowa 

 

Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-

organizacyjnego i współpracy międzynarodowej w związku z 

postępowaniem o nadanie dr Pawłowi Błaszczykowi tytułu 

doktora habilitowanego 

  

Ocena publikacji zgłoszonych jako główne  

osiągnięcie naukowe w przewodzie habilitacyjnym 

 

Przedstawiany do oceny dorobek habilitacyjny dr Pawła Błaszczyka dotyczy 

deflacji. Jej ponowne pojawienie się po kilku dekadach koncentrowania się 

banków centralnych na walce z inflacją, stanowi poważny problem dla 

polityki pieniężnej. Zasadniczą przyczyną powrotu deflacji są zmiany 

strukturalne w gospodarkach państw wysoko rozwiniętych. Są one 

wynikiem starzenia się społeczeństw poszczególnych krajów, 

długoterminowego obniżania się tempa wzrostu TFP oraz zmian 

instytucjonalnych na rynkach pracy, które radyklanie osłabiły pozycję 

negocjacyjną pracobiorców, w efekcie czego płace rosną nieoczekiwanie 

wolno mimo historycznie niskich poziomów bezrobocia (wypłaszczenie się 

krzywej Phillipsa). Przyczyną deflacji jest także gromadzący się w 

przedsiębiorstwach chroniczny nadmiar oszczędności, prowadzący do 

obniżania się naturalnej stopy procentowej.  

W sytuacji tego rodzaju gospodarki zaczęły inaczej reagować na 

zmiany w polityce pieniężnej i fiskalnej niż miało to miejsce przed 



2 
 

 

niedawnym globalnym kryzysem finansowym i silną recesją, którą wywołał. 

W przeciwieństwie do sytuacji, jaka występowała w poprzednich dekadach, 

bankom centralnym w krajach wysoko rozwiniętych jest teraz trudniej 

podwyższyć inflację niż ją obniżyć. Przykładem jest sytuacja Banku 

Japonii, któremu – pomimo zastosowania ekspansji monetarnej na 

historycznie bezprecedensową skalę (w ramach programu Abenomics) - do 

dzisiaj nie udało się zwiększyć inflacji do 2%, a więc do przyjętego już 6 lat 

temu celu inflacyjnego. Pomimo bezprecedensowej skali ekspansji 

monetarnej, Bankowi Japonii nie udało się podwyższyć także oczekiwań 

inflacyjnych, co umożliwiłoby obniżenie realnego poziomu stopy 

procentowej.  

Inne niż w poprzednich dekadach stały się także reakcje gospodarek 

na ekspansję fiskalną. W krajach wysoko rozwiniętych coraz częściej 

występuje sytuacja, w której wzrost relacji długu publicznego do PKB nie 

prowadzi, jak było to w niedawnej jeszcze przeszłości, do spadku cen 

obligacji skarbowych i wzrostu wysokości długoterminowych stóp 

procentowych. A skoro wzrost długu publicznego przestał powodować 

znaczące wzrosty długoterminowych stóp procentowych, wydatki 

budżetowe i obniżki podatków zaczęły silniej niż w poprzednich dekadach 

wpływać na gospodarkę – prowadząc do wzrostu mnożników fiskalnych. 

 Przypominam to pokrótce, by zgodzić się z habilitantem, że zmiany, 

które zaszły w ostatnich latach, tworzą swoistą „makroekonomię deflacji”. 

Zgadzam się także z habilitantem, że sensowne było w takiej sytuacji 

zastanawianie się, jakie strategie polityki pieniężnej powinny projektować i 

wdrażać banki centralne, by móc możliwie skutecznie wpływać na 

gospodarkę w warunkach trwale niższego wzrostu, rodzącego ryzyko 

wystąpienia deflacji. 

 Cały przedstawiony do oceny dorobek publikacyjny habilitanta 

świadczy, iż większość jego badań była podporządkowana analizie przyczyn 

deflacji i tworzeniu propozycji strategii polityki pieniężnej mającej na celu 
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chronienie gospodarki przed ryzykiem wystąpienia deflacji lub jej 

przezwyciężenie, jeśli już wystąpi.  

 Głównym elementem dorobku naukowego dr Błaszczyka jest książka 

habilitacyjna p.t. Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach 

deflacji .  

 Ostatecznym celem przedstawionych w książce badań było 

sformułowanie strategii polityki pieniężnej, która miałaby zapobiegać 

deflacji lub zmniejszać jej skalę i okres występowania. Autor pisze, że 

zastosowanie zaproponowanej przez niego strategii umożliwiłoby m.in. 

kontrolowanie oczekiwań inflacyjnych. Wprawdzie najnowsze 

doświadczenia kolejnych banków centralnych pokazują, że osiągniecie 

takiego stanu rzeczy jest znacznie trudniejsze niż wcześniej zakładano, ale 

należy zgodzić się z Autorem, że banki centralne powinny robić wszystko, 

by zapobiegać „odkotwiczaniu się” oczekiwań inflacyjnych od poziomu 

przyjmowanych przez nie celów inflacyjnych.  

Pierwszy rozdział książki, w którym Autor definiuje deflację i 

analizuje jej źródła oferuje solidny przegląd literatury. Jedyne zastrzeżenie, 

jakie można mieć do treści rozdziału dotyczy tego, że habilitant skupia się 

głównie na konsekwencjach sztywności płac, nie włączając do rozważań 

konsekwencji liberalizacji rynków pracy i radyklanego zmniejszenia się siły 

negocjacyjnej pracujących, co zwiększyło elastyczność płac nominalnych. 

W Japonii zwiększyło ją do tego stopnia, że wystąpił długoletni spadek płac 

nominalnych1. Rozdział kończą trafne diagnozy zmian, jakie - w wyniku 

stagnacyjnego wzrostu i deflacji - zachodzą w sposobie reagowania 

gospodarki na stosowanie instrumentów polityk pieniężnej i fiskalnej. 

W rozdziale drugim książki habilitant analizuje wpływ deflacji na 

politykę pieniężną. Dobrze o kompetencjach Autora świadczy jego dobra 

znajomość operacyjnej strony polityki pieniężnej. Habilitant słusznie 

 
1 Kuroda S., Yamamoto I. (2013) “Is Downward Wage Flexibility the Primary Factor of 
Japan’s Prolonged Deflation?”, Asian Economic Policy Review vol. 9(1)  
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postuluje, że warunkach deflacji koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej 

powinna być znacznie ściślejsza niż w warunkach inflacji, jakkolwiek i w 

tym rozdziale i w całej książce nie analizuje tej tematyki w stopniu, na jaki 

zasługuje. Pewną słabością rozdziału jest bardzo skrótowe tylko odniesienie 

się do problematyki strat bilansowych banku centralnego, która z 

operacyjnego punktu widzenia nie jest dla polityki pieniężnej aż tak istotna 

jak się to często zakłada, ale jest ważna dla ekonomii politycznej 

zachowania niezależności banku centralnego.  

Programy luzowania ilościowego przynoszą bankowi centralnemu 

najpierw zyski bilansowe (w wyniku wzrostu cen obligacji), ale później 

powodują straty bilansowe, gdy poprawa koniunktury i wycofywanie się z 

programu QE powoduje wzrost długoterminowych stóp procentowych i 

spadek cen obligacji skarbowych. Rozwiązanie problemu pokrycia strat 

bilansowych banków centralnych wymaga ścisłej współpracy władz 

monetarnych i fiskalnych, a to może potencjalnie zaważyć na stopniu 

niezależności banku centralnego w danym kraju. 

 W trzecim rozdziale książki habilitant omawia historyczne 

doświadczenia z deflacją w różnych krajach. Analizy te są generalnie 

poprawne i potwierdzają, jak cała książka, wysokie kompetencje dr 

Błaszczyka. Pewną jednak słabością zawartych w rozdziale analiz jest to, 

że są wprawdzie bardzo skrupulatne, ale nie zawsze charakteryzuje je 

dostatecznie pełne uwzględnienie czynników makroekonomicznych.  

W analizie deflacji lat 30. w Stanach Zjednoczonych brakuje 

podkreślenia, że głównym czynnikiem, który umożliwił reflację była 

ekspansja fiskalna, skoro po 1933 r. zadłużenie sektora prywatnego 

nieomal nie rosło.  

W przypadku deflacji w strefie euro brakuje szerszej analizy roli, jaką 

w wybuchu kryzys zadłużeniowego lat 2010-2012 i wywołaniu tym powrotu 

recesji, odegrało ewidentne spóźnienia się Europejskiego Banku 

Centralnego z ogłoszeniem programu OMT.  
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W analizie deflacji w Japonii brakuje analizy skutków ogłoszonego w 

2012 r. planu reflacji gospodarki japońskiej (Abenomics). Niedostateczne 

uwzględnienie przebiegu i skutków programu Abenomics zaskakuje w 

przypadku książki wydanej w 2019 r. 

 Mimo ogólnie dobrego poziomu naukowego książki dr Pawła 

Błaszczyka, dostrzegam w niej brak szerszego podjęcia dwóch zagadnień, 

które powinny znaleźć się w publikacji traktującej o deflacji i strategiach 

jej przezwyciężania.  

Pierwszym z nich jest brak dostatecznie szerokiej analizy koncepcji 

sekularnej stagnacji (Hansen 1939, Summers 2014, Gordon 2014), która 

zajmuje się głównymi przyczynami wystąpienia długookresowej stagnacji 

gospodarczej i deflacji.  

Drugą słabością książki habilitacyjnej dr Pawła Błaszczyka jest 

niedostateczne szerokie uwzględnienie roli polityki fiskalnej w 

przezwyciężaniu stagnacji i deflacji w sytuacji, gdy skuteczność polityki 

pieniężnej okazała się znacznie mniejsza niż miano nadzieję w okresie 

podejmowania programów QE w różnych krajach.  

Zastrzeżenia te nie zmieniają jednak mojej oceny, że poziom naukowy 

książki habilitacyjnej jest ogólnie wysoki, a jej treść jest efektem 

autentycznych zainteresowań i badań naukowych Autora.  

Podobnie oceniam pozostały dorobek publikacyjny dr Pawła 

Błaszczyka. Pomimo, że przedstawione do oceny artykuły nie zostały 

opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach, to wszystkie 

prezentują dobry poziom, a Autor starał się formułować wnioski praktyczne 

dla polityki pieniężnej.  

Większość artykułów habilitanta dotyczy metod analizy polityki 

pieniężnej lub strategii jej prowadzenia. Do pierwszej grupy należą m.in. 

artykuły dotyczące konstrukcji miernika ryzyka deflacyjnego (2010) i 

propozycji zmodyfikowania kryterium inflacyjnego z Maastricht (2018). Do 

drugiej grupy artykułów należą m. in. publikacje dotyczące systematyzacji 
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strategii polityki pieniężnej (2010) oraz analizy strategii polityki pieniężnej 

NBP (2014). Dobrze świadczą o solidności badań Autora jego publikacje na 

temat polityki pieniężnej w strefie euro (2016).  

 

Konkluzja 

 

Uważam, że dorobek naukowy dr Pawła Błaszczyka stanowi jego oryginalny 

wkład do analizy prowadzenia polityki pieniężnej w warunkach deflacji. 

Książka dr Błaszczyka jest pierwszym piśmiennictwie krajowym szerokim 

opracowaniem na ten temat – mieszcząc się w głównym obecnie nurcie 

badań ekonomii monetarnej.  

Mimo niedostatku publikacji w renomowanych czasopismach i 

niedużego jeszcze zakresu współpracy habilitanta z zagranicznymi 

ośrodkami akademickimi, ogólnie dobry poziom przedstawionych do oceny 

publikacji, w tym zwłaszcza książki habilitacyjnej, stwarza dobre 

perspektywy dla dalszego rozwoju naukowego dr Pawła Błaszczyka. Biorąc 

to pod uwagę, proponuję kontynuowanie procedur związanych z wnioskiem 

o przyznanie mu tytułu doktora habilitowanego.  

 

 


