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Recenzja dorobku doktora Pawła Błaszczyka w związku z wnioskiem o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

1. Informacje ogólne o Habilitancie 

Pan doktor Paweł Błaszczyk stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał 

w 2009 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie 

rozprawy doktorskiej pt. „Strategia polityki pieniężnej w Polsce w warunkach niskiej inflacji”. 

Promotorem rozprawy był dr hab. Janusz Tomidajewicz, a recenzentami prof. Zbigniew 

Polański i prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. Dr P. Błaszczyk ukończył studia 

doktoranckie na UE w Poznaniu i w 2009 roku rozpoczął pacę w charakterze nauczyciela 

akademickiego  w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej  tejże uczelni. Obecnie 

pracuje na stanowisku adiunkta. Jest również pracownikiem naukowym w Instytucie 

Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. 

Postępowanie habilitacyjne dra Pawła Błaszczyka zostało wszczęte 13 marca 2019 roku na 

Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a Centralna Komisja do Spraw 

Stopni i Tytułów 11 czerwca 2019 roku powołała komisję habilitacyjną, powołując m.in. moją 

osobę na recenzenta w tym postepowaniu. 

We wniosku habilitacyjnym dr Paweł Błaszczyk jako osiągnięcie naukowe, wynikające z art. 

16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, wskazał monografię pt. „Współczesna strategia polityki 

pieniężnej w warunkach deflacji. Perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku”. Monografia 

została opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2019 

roku. Recenzentami wydawniczymi byli prof. Ryszard Kokoszczyński i prof. Zbigniew 

Polański. 

Dokumentacja złożona przez Habilitanta poza egzemplarzem monografii zawiera autoreferat 

na temat dorobku i osiągnięć naukowych, wykaz opublikowanych prac naukowych, informację 
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o osiągnięciach dydaktycznych, działalności popularyzatorskiej i współpracy 

międzynarodowej oraz oświadczenia współautorów publikacji naukowych. Dokumentacja 

została przygotowana starannie. 

2. Ocena osiągnięcia naukowego  

Monografia pt. „Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji. Perspektywa 

Unii Europejskiej w XXI wieku” zgłoszona jako osiągnięcie naukowe jest bardzo ciekawym i 

wartościowym opracowaniem na temat strategii polityki pieniężnej w warunkach deflacji. 

Temat podjęty w tej monografii jest ważki i aktualny, i jak podkreślił recenzent wydawniczy 

prof. Ryszard Kokoszczyński, „nieco zaniedbany w literaturze”. Większość ekonomistów 

zajmuje się głównie strategiami polityki pieniężnej ukierunkowanymi na kontrolę inflacji, co 

znajduje potwierdzenie w dokumentach strategicznych przyjmowanych przez wiodące banki 

centralne. Z tego względu podjęcie w monografii mniej opracowanego problemu tworzenia 

przez banki centralne strategii zabezpieczających przed deflacją, zwłaszcza tzw. złą deflacją, 

zasługuje na uznanie. Jako cel rozprawy Autor określił ocenę wpływu deflacji na kształt 

strategii polityki pieniężnej, uwzgledniającą zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne w 

odniesieniu do celów, instrumentów, sposobu ich powiązania oraz konsekwencji. Podkreślił, iż 

przedmiotem jego analizy nie są działania i instrumenty walki z deflacją, lecz wskazanie 

wyzwań strategicznych wynikających z deflacji oraz sformułowanie pożądanego kształtu 

strategii w obliczu deflacji z uwzględnieniem działań prewencyjnych, działań podejmowanych 

w sytuacji wystąpienia deflacji oraz działań w ramach procesu reflacji, czyli po ustąpieniu 

deflacji. Dla realizacji celu głównego Autor sformułował cztery zadania badawcze, dwa 

teoretyczne i dwa empiryczne. Zadania teoretyczne dotyczyły  teoretycznej diagnozy specyfiki 

uwarunkowań deflacyjnych w ramach pojęcia „makroekonomii deflacji” oraz teoretycznej 

analizy oddziaływania uwarunkowań deflacyjnych na kształt strategii polityki pieniężnej. Do 

zadań praktycznych Autor zaliczył analizę historycznych doświadczeń deflacyjnych w ujęciu 

przekrojowym, oraz analizę współczesnych doświadczeń deflacyjnych i wpływu na strategie 

polityki pieniężnej w strefie euro i w Polsce. Określając cel i zadania badawcze Autor 

wyprowadził hipotezę pracy stwierdzającą, że: „deflacja, patrząc z perspektywy XXI wieku w 

Unii Europejskiej, będąc zjawiskiem coraz częściej spotykanym w praktyce i jednocześnie 

stosunkowo słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu, stwarza specyficzne uwarunkowania 

polityki pieniężnej, co wywołuje konieczność weryfikacji dopasowania jej ram strategicznych 

w zakresie celów, instrumentów, a w konsekwencji typu strategii”. Tak sformułowany cel 

badawczy, zadania badawcze oraz hipotezę uważam za prawidłowe. Ich realizacji została 
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podporządkowana struktura pracy oraz jej metodyka. Monografia obejmuje cztery duże 

rozdziały, pierwszy został poświęcony przeglądowi literatury na temat deflacji, w drugim autor 

zbadał wpływ deflacji na kształt strategii polityki pieniężnej, trzeci rozdział przedstawia 

historyczne doświadczenia z deflacją, z naciskiem na strategie Systemu Rezerwy Federalnej 

oraz Japonii, natomiast w piątym została zawarta analiza doświadczeń z deflacją w wybranych 

krajach Unii Europejskiej, w strefie euro oraz w Polsce. Praca ma charakter teoretyczno-

empiryczny, a do weryfikacji hipotezy badawczej Autor wykorzystał różne metody badawcze, 

metodę historyczną, studium przypadków, statystyczną metodę opisową oraz analizę 

współzależności. W odniesieniu do przypadku Polski zostały zastosowane zaawansowane 

metody badawcze, takie jak szacunki miernika ryzyka deflacyjnego oraz funkcji reakcji w 

postaci reguły Taylora oraz na bazie skorygowanego misery index Autor zaproponował formułę 

miernika oceny gospodarczej MOG. W przypadku Polski zostały użyte także modele korelacji 

liniowej i nieliniowej, w tym o postaci funkcji Tornquista II, m.in. w odniesieniu do krzywej 

Philipsa oraz model wektorowej autoregresji VAR. W pracy zostały wykorzystane różne bazy 

danych: Eurostat, OECD, IMF, GUS, NBP oraz różnych banków centralnych, a dostępność 

danych determinowała zakres przestrzenny i czasowy pracy. 

Dwa pierwsze rozdziały są teoretyczno-opisowe i zawierają przegląd literatury przedmiotu oraz 

autorskie koncepcje wpływu uwarunkowań deflacyjnych na kształt strategii polityki pieniężnej. 

W pierwszym rozdziale Autor podjął udaną próbę określenia ram tzw. „makroekonomii 

deflacji”, przedstawiając definicje deflacji, typowe dla niej zjawiska, mierniki deflacji i ryzyka 

deflacyjnego, przyczyny deflacji, jej strukturalne uwarunkowania oraz możliwe skutki. Na 

szczególną uwagę zasługuje ocena skutków różnych odmian deflacji pozwalająca na 

wyróżnienie deflacji dobrej i deflacji złej, co ma kluczowe znaczenie dla kształtowania strategii 

polityki pieniężnej w sytuacji uwarunkowań deflacyjnych. Na stronie 81 Autor podkreślił, że 

w procesie dostosowania współczesnej strategii polityki pieniężnej do uwarunkowań 

deflacyjnych „konieczne jest przy tym rozpoznanie przyczyn i rodzaju deflacji oraz odpowiedź 

na pytanie, czy ma ona „złą” czy „dobrą” postać. Warunkuje to bowiem zarówno kanały 

transmisji, jak i skutki ujemnej dynamiki ogólnego poziomu cen.” Bardzo ciekawe jest 

przedstawienie różnych rodzajów deflacji w tabeli nr 2 na str. 78 , a także ich omówienie na 

kolejnej stronie, ze wskazaniem możliwości transformacji dobrej deflacji w jej złą odmianę, 

gdy pozytywny szok podażowy powodujący deflację napotka na negatywny szok popytowy.. 

Określenie ram tzw. makroekonomii deflacji uważam za wkład Autora do dorobku 

makroekonomii w obszarze teoretycznym. Nie do końca jednak zgadzam się z sugestią Autora 
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ze strony 80, że uwarunkowania deflacyjne podważają konsens w makroekonomii, który od 

kilkudziesięciu lat kształtował się głównie w warunkach inflacji i reakcji na oczekiwania 

inflacyjne. Moim zdaniem uwarunkowania deflacyjne tylko uzupełniają makroekonomię 

głównego nurtu o nowe zjawiska,  z którymi władze monetarne muszą sią liczyć tworząc 

strategie polityki pieniężnej,  które jednak nie są powszechne, na co wskazują wydarzenia 

ostatnich lat w USA czy w wybranych krajach UE (na przykład w Polsce raczej już mamy 

inflację a nie deflację). Nowe uwarunkowania dla polityki pieniężnej stworzył także kryzys 

finansowy 2008+, nasilenie się cykli finansowych obok cykli biznesowych, brak stabilności 

finansowej, co zaowocowało wprowadzeniem nowego rodzaju polityki makrostrożnościowej 

do arsenału działań banków centralnych. 

Drugi rozdział zawiera przegląd uwarunkowań strategii polityki pieniężnej. Autor w bardzo 

ciekawy i uporządkowany sposób przedstawił różne możliwe kanały wpływu deflacji na kształt 

strategii polityki pieniężnej. Ciekawy wątek zawiera punkt 2.3.2 rozdziału, w którym Autor 

porównuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego ora stabilności cen implicite w obliczu 

deflacji. Podobieństwa i różnice obu strategii pokazuje jako opracowanie własne w tabeli nr 4 

na str. 130. Autor podejmuje także dyskusję na temat koncepcji alternatywnej do strategii 

standardowych, jaką jest strategia oparta na kontroli poziomu cen. W ostatnich latach, 

zwłaszcza krótko po kryzysie finansowym w literaturze ekonomicznej i w dyskursie 

naukowców pojawiły się debaty krytycznie oceniające standardową politykę pieniężną, w tym 

opartą na bezpośrednim celu inflacyjnym i sugerujące rozważenie innych koncepcji, na 

przykład kontrolę poziomu cen, czy jej dynamiki. Z tego względu włączenie się Autora do tej 

dyskusji uważam za pozytywne. 

W trzecim rozdziale Autor przedstawił historyczne doświadczenia z deflacją trzech krajów: 

Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Japonii. Zgromadził ciekawy materiał statystyczny i 

opisowy, pokazujący uwarunkowania, przebieg i skutki procesów deflacyjnych , a także reakcję 

banków centralnych w zakresie strategii polityki pieniężnej. Dużo miejsca Autor poświęcił 

sytuacji Japonii, która od wielu lat boryka się z problemem deflacji, podejmując różne 

standardowe i niestandardowe działania korekcyjne, jak do tej pory mało skuteczne.  

Kolejny czwarty rozdział ma charakter empiryczny i dotyczy doświadczeń  deflacyjnych 

krajów strefy euro i Polski w okresie 2001 -2017. W tym rozdziale została zawarta bardzo 

ciekawa i wartościowa analiza przypadków deflacji w różnych krajach, ocena uwarunkowań 

makroekonomicznych deflacji oraz rodzaju deflacji w podziale na jej dobra i złe odmiany. W 

celu zbadania uwarunkowań makroekonomicznych deflacji Autor posłużył się miarą MOG, 
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czyli zagregowanym, wieloczynnikowym miernikiem oceny gospodarczej, uwzględniającym 

takie wskaźniki jak realna dynamika PKB, stopa bezrobocia, dynamika cen HICP, deficyt do 

PKB. Przy użyciu miar korelacji Pearsona wskazał na zależności między dynamiką cen a 

wskaźnikami gospodarki realnej, w tym stopy bezrobocia. Na tym tle dokonał krytycznej oceny 

polityki pieniężnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny, zwłaszcza po okresie 

kryzysowym. Najważniejszą z punktu widzenia wkładu do badań empirycznych nad 

uwarunkowaniami deflacji jest ostatnia część rozdziału poświęcona Polsce. Autor dokonał 

analizy przebiegu i uwarunkowań zmiany dynamiki cen w latach 2004 – 2017, czyli od 

momentu obowiązywania w Polsce bezpośredniego celu inflacyjnego o wartości 2,5% +/- 1 pkt 

proc. Do zbadania uwarunkowań pojawiających się procesów deflacyjnych w różnych 

segmentach czasowych w pierwszej kolejności została wykorzystana metoda korelacji służąca 

ocenie zależności między zmianami PKB a zmianami cen. Wyniki badań posłużyły Autorowi 

do wyprowadzenia wniosku, że w ostatnich latach deflacja w Polsce miała charakter podażowy 

i „wynikała  głównie z szoku na światowych rynkach surowcowych, w tym ropy naftowej, i w 

konsekwencji zasługuje na miano „dobrej” (str. 235). W celu potwierdzenia cytowanej tezy 

Autor posłużył się dwoma wskaźnikami, miarą MOG w celu oceny sytuacji gospodarczej w 

obliczu deflacji oraz wskaźnikiem zagrożeń deflacyjnych. Badania oparte na wskaźnikach 

MOG (czterech wariantach tego wskaźnika) potwierdziły wcześniejsze wnioski, iż w Polsce 

trudno mówić o pojawieniu się złej odmiany deflacji. Potwierdził to także obliczony wskaźnik 

zagrożenia deflacyjnego. Na zakończenie badań dla Polski Autor dokonał oceny stosowanej 

przez NBP strategii bezpośredniego celu inflacyjnego wobec zagrożeń deflacji. W tym badaniu 

dokonał porównania poziomu stosowanych referencyjnych stóp procentowych NBP z 

poziomami wynikającymi z reguły Taylora, a następnie zastosował model wektorowej 

autoregresji VAR do oceny relacji między stopami procentowymi a poziomem cen. Z 

przeprowadzonych badań wyprowadził wniosek, że strategia BCI stosowana w Polsce jest 

odpowiednia do uwarunkowań deflacyjnych, co wykazały zarówno zadnia teoretyczne, jak też 

analiza empiryczna. Jednakże, słusznie Autor stwierdził, że ze względu na możliwość 

pojawienia się uwarunkowań deflacyjnych w przyszłości „można zalecić np. korektę 

polegającą na uzupełnieniu strategii podstawowej o plan awaryjny na wypadek deflacji (..) 

ewentualnie z elementami strategii kontroli poziomu cen”. Wymagałoby to oczywiście podania 

tej korekty (hybrydy) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi wymogami i 

zasadami NBP. 

Wniosek dotyczący osiągnięcia naukowego 
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Bardzo wysoko oceniam wartość merytoryczną monografii pt. „Współczesna strategia polityki 

pieniężnej w warunkach deflacji. Perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku” przedstawionej 

jako osiągnięcie naukowe Habilitanta dr Pawła Błaszczyka. Monografia jest oryginalnym 

opracowaniem wnoszącym istotny wkład do badań nad strategiami polityki pieniężnej w 

sytuacji pojawienia się uwarunkowań deflacyjnych. Za wkład Autora do dorobku nauki w 

dyscyplinie ekonomia i finanse uważam: autorskie opracowanie tzw. zarysu makroekonomii 

deflacji obejmującej uporządkowane teorie dotyczące definicji, pomiaru, przyczyn, skutków 

oraz strukturalnych uwarunkowań deflacji; analizę uwarunkowań deflacyjnych różnych form 

strategii polityki pieniężnej łącznie z ocenę historycznych doświadczeń z deflacją wybranych 

krajów (USA, Szwecji i Japonii); wykorzystanie metod ilościowych, statystycznych i 

ekonometrycznych do oceny wpływu uwarunkowań deflacyjnych na strategie polityki 

pieniężnej w strefie euro oraz w Polsce; zastosowanie modelu VAR do zbadania relacji między 

referencyjnymi stopami procentowymi NBP a dynamiką cen w Polsce w latach 2014 -2017 w 

celu oceny stosowanej przez NBP strategii BCI wobec możliwości pojawienia się zagrożeń 

deflacyjnych w przyszłości. Habilitant wykazał się bardzo dobrą znajomością literatury 

przedmiotu, umiejętnością krytycznej oceny różnych teorii, w tym makroekonomii głównego 

nurtu, a także umiejętnością posługiwania się metodami ilościowymi do weryfikacji przyjętej 

hipotezy badawczej. 

2. Ocena pozostałego dorobku Habilitanta 

Ocena pozostałego dorobku naukowo-badawczego 

*Dorobek publikacyjny.  

Przedmiotem prac badawczych dr Pawła Błaszczyka, które znalazły wyraz w publikacjach 

naukowych są trzy obszary tematyczne: strategia polityki pieniężnej; makroekonomiczne 

uwarunkowania polityki gospodarczej (głównie pieniężnej); polityka gospodarcza w 

warunkach integracji gospodarczej, w tym w obliczu akcesji Polski do strefy euro. Na dorobek 

publikacyjny po uzyskaniu stopnia doktora, poza monografią habilitacyjną, składają się: 

publikacje naukowe w czasopismach w liczbie 30, w tym 5 w języku angielskim; rozdziały w 

monografiach w liczbie 23, w tym 2 w języku angielskim; 7 artykułów w materiałach 

konferencyjnych, w tym 1 w języku angielskim oraz 3 w języku ukraińskim i rosyjskim. 

Publikacje artykułowe ukazały się w takich czasopismach jak „Przegląd Ekonomiczny” PTE 

dodatek on-line; „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny:, Materiały i Studia NBP, a 

także w kilku innych o niskiej punktacji czasopismach z listy MNiSW. Autorskie i 
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współautorskie rozdziały ukazały się głównie w monografiach opublikowanych w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Pile oraz w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu. Dorobek ten nie jest imponujący, chociaż niektóre pozycje zasługują na uznanie, 

zwłaszcza te napisane wspólnie z S. Zwierzchlewskim.  

Z zestawienia bibliometrycznego wynika, że Habilitant nie opublikował artykułu w 

czasopismach z Impact factor z listy JCR; nie ma cytowań według bazy Web of Science; liczba 

cytowań według Google Scholar wyniosła 85 z indeksem Hirscha + 4,  a liczba cytowań według 

bazy BazEkon = 29 z indeksem h =2.  

*Kierowanie projektami , udział w konferencjach naukowych i stopień umiędzynarodowienia. 

Dr P. Błaszczyk kierował jednym projektem badawczym w ramach Badań dla Młodych  

Naukowców i Doktorantów w UE w Poznaniu (lata 2012 -2017, temat: Strategia polityki 

pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego oraz deflacji. 

Habilitant brał udział w charakterze wykonawcy w dwóch projektach Narodowego Centrum 

Nauki, OPUS w 2016 i 2018 roku. Kierownikiem projektów był Bazyli Czyżewski. Tematyka 

dotyczyła problemów rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Habilitant wygłosił 15 referatów na konferencjach naukowych, w tym trzy na terenie Ukrainy, 

jeden w Rumunii, pozostałe w kraju na konferencjach w UE w Poznaniu, UE w Katowicach, 

UŁ w Łodzi. 

Zaangażowanie w projekty badawcze oraz stopień umiędzynarodowienia badań oceniam jako 

niewystarczające. 

*Dorobek dydaktyczny i organizacyjny 

Dr P. Błaszczyk prowadzi zajęcia dydaktyczne w UE w Poznaniu oraz w PWSZ w Pile z 

kilkunastu przedmiotów. W UE w Poznaniu prowadzi też zajęcia na studiach podyplomowych, 

a w PWSZ w Pile zajęcia w języku angielskim dla studentów z wymiany międzynarodowej w 

ramach programu Erasmus z przedmiotów: International economics, Economic policy, Social 

economy and Social policy. Jest także promotorem prac licencjackich i magisterskich, w UE w 

Poznaniu wypromował 15 magistrów oraz 100 licencjatów, a w PWSZ w Pile 200 licencjatów. 

Za osiągnięcia dydaktyczne został dwukrotnie nagrodzony nagrodą Rektora PWSZ w Pile. 

Decyzją Rady Wydziału Zarządzania UE w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2019r.  pełni funkcję 

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Zagierskiego. Tytuł 



8 
 

rozprawy: Wpływ innowacyjnych inwestycji energetycznych na poziom bezpieczeństwa 

energetycznego w Polsce. 

Dr P. Błaszczyk posiada znaczący dorobek w działalności popularyzatorskiej. Publikuje 

artykuły w Gazecie Bankowej, udziela wywiadów w TV Biznes, współpracuje z PTE, Oddział 

Wielkopolska w przygotowaniu cyklicznych opracowań „Obserwatorium Ekonomiczne”, w 

sekcji Stabilność złotego i kurs walutowy (10 publikacji). 

Dr P. Błaszczyk posiada dorobek organizacyjny w PWSZ w Pile i w UE w Poznaniu, W PWSZ 

w Pile pełni funkcję Kierownika Zakładu Informatyki w Biznesie i Administracji w Instytucie 

Ekonomicznym oraz funkcję Instytutowego Koordynatora ECTS (2012-2017). Był także 

członkiem kilku komisji, jak m.in. Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Zespół ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. W UE w Poznaniu jest członkiem Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomii (lata 2018-2020), także sześciokrotnie uczestniczył w 

programie Erasmus + w celu realizacji działalności naukowej i dydaktycznej za granicą. 

Dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr P. Błaszczyka oceniam pozytywnie. 

 

WNIOSEK KOŃCOWY 

Zadaniem recenzenta  w otwartym przewodzie habilitacyjnym jest rozważenie mocnych i 

słabszych stron dorobku kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Do 

mocnych stron dorobku naukowo-badawczego dr Pawła Błaszczyka zaliczam monografię pt. 

„Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji. Perspektywa Unii 

Europejskiej w XXI wieku” wydaną w 2019 roku przez Wydawnictwo UE w Poznaniu. Jest to 

bardzo wartościowe opracowanie wnoszące istotny wkład do dorobku nauki w dyscyplinie 

ekonomia w zakresie strategii polityki pieniężnej. Za wkład Autora do dorobku nauki w 

dyscyplinie ekonomia (i finanse) uważam: autorskie opracowanie tzw. zarysu makroekonomii 

deflacji obejmującej uporządkowane teorie dotyczące definicji, pomiaru, przyczyn, skutków 

oraz strukturalnych uwarunkowań deflacji; analizę uwarunkowań deflacyjnych różnych form 

strategii polityki pieniężnej łącznie z ocenę historycznych doświadczeń z deflacją wybranych 

krajów (USA, Szwecji i Japonii); wykorzystanie metod ilościowych, statystycznych i 

ekonometrycznych do oceny wpływu uwarunkowań deflacyjnych na strategie polityki 

pieniężnej w strefie euro oraz w Polsce; zastosowanie modelu VAR do zbadania relacji między 

referencyjnymi stopami procentowymi NBP a dynamiką cen w Polsce w latach 2014 -2017 w 
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celu oceny stosowanej przez NBP strategii BCI wobec możliwości pojawienia się zagrożeń 

deflacyjnych w przyszłości. Habilitant wykazał się bardzo dobrą znajomością literatury 

przedmiotu, umiejętnością krytycznej oceny różnych teorii, w tym makroekonomii głównego 

nurtu, a także umiejętnością posługiwania się metodami ilościowymi do weryfikacji przyjętej 

hipotezy badawczej. 

Pozytywnie oceniam także dorobek dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny Habilitanta. 

Zdecydowanie niżej oceniam pozostały dorobek naukowy w formie publikacji naukowych, 

udziału w konferencjach naukowych oraz współpracy międzynarodowej. Dorobek 

publikacyjny jest dosyć skromny, większość publikacji ukazała się w czasopismach nisko 

punktowanych. O słabości tego dorobku świadczą także dane bibliometryczne, mała liczba 

cytowań i niski indeks Hirscha. Na pozytywną ocenę zasługuje jednak współpraca z 

jednostkami naukowymi na Ukrainie oraz zaangażowanie w działalność naukową i 

dydaktyczną w ramach wymiany Erasmus +. 

Ważąc mocne i słabe strony dorobku dr Pawła Błaszczyka stwierdzam, iż decydujące znaczenie 

ma wysoki poziom merytoryczny monografii zgłoszonej jak osiągnięcie naukowe, który 

rekompensuje wskazane w recenzji słabości. Z tego względu popieram wniosek doktora Pawła 

Błaszczyka o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

 

 


