Prof. Grzegorz W. Kołodko – wybrane fakty z dorobku naukowego
Doktor habilitowany od 1984 roku
Profesor nauk ekonomicznych od 1989 roku
Autor 43 książek i monografii opublikowanych w 13 językach (10 po angielsku,
m. in. From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist
Transformation, Oxford University Press, New York 2000 i Truth, Errors and
Lies. Politics and Economics in a Volatile World, Columbia University Press,
New York 2011), w tym:
26 dzieła indywidualne
3 współautorskie
14 redaktor naukowy i współautor
Publikacje w 25 językach w ponad 40 krajach, w tym ponad 160 po angielsku
Około 15 artykułów opublikowanych w pismach Listy Filadelfijskiej
Za publikacje w latach 2006-10 uzyskał blisko 500 punktów MniSzW, z czego
w latach 2009-10 200 punktów.
W Google Scholar: 2.460 linków; 5729 cytowań; 241 prac
Ilość publikacji w zbiorach:
Biblioteki Narodowej – 112
US Congress Library – 49
British Library –
32
Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor 8 zagranicznych uniwersytetów
Wyróżniony 10 nagrodami MNiSzW (i równorzędnymi)
Wykłady na wielu uniwersytetach na wszystkich kontynentach, w tym w USA:
Visiting Professor Yale, UCLA, Wesleyan, Rochester, New York; Trento we
Włoszech; na 3 moskiewskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie
Łomonosowa; na Uniwersytecie Pekińskim
Członek Rad Naukowych zagranicznych periodyków naukowych, m. in. w
Wielkiej Brytanii, Japonii, Włoszech, Węgrzech, Rosji
Członek Europejskiej Akademii Nauki, Kultury i Literatury

Informacja o sylwetce i dorobku naukowym prof. zw. dr hab. Grzegorza W. Kołodko

Grzegorz W. Kołodko urodził się w 1949 roku w Tczewie. Po maturze przez rok pracował w
Gdańsku jako niewykwalifikowany robotnik budowlany, po czym podjął studia na Wydziale Ekonomiki
Produkcji SGPiS w Warszawie. Ukończył je w 1972 roku, uzyskując za pracę magisterską pt. Równowaga
rynkowa w Polsce w latach 1966-70 nagrodę Ministra Finansów. Doktoryzował się na tym samym
wydziale w roku 1976 (Wahania tempa wzrostu gospodarczego w PRL) i tamże uzyskał tytuł doktora
habilitowanego w roku 1984 (Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze). Rada Naukowa Wydziału
Finansów i Statystki wystąpiła z wnioskiem o nadanie mu tytułu profesora nauk ekonomicznych w 1988
roku w ślad za opublikowaniem nowatorskiej pracy pt. Polska w świecie inflacji. Po ogłoszeniu kilku
kolejnych książek, zwłaszcza na temat liberalizacji, stabilizacji i reform systemowych, w roku 1993 został
mianowany profesorem zwyczajnym. Od tego czasu opublikował wiele książek i monografii naukowych,
nieustannie wnosząc do toczących się w kraju i na świecie debat nowe impulsy intelektualne i cenne wątki
teoretyczne. Za wybitne osiągnięcia otrzymał w latach 1980-2002 dziesięć (w tym trzy jako współautor)
nagród ministra nauki (lub równoznacznych).
Do roku 2001 pracował w SGPiS/SGH, a od roku 2000 zatrudniony jest w Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Był założycielem i pierwszym dyrektorem Zakładu Naukowo-Badawczego
Bankowości i Pieniądza w Narodowym Banku Polskim (1988), dyrektorem Instytutu Finansów (1989-93),
a w roku 2000 utworzył uznane w świecie Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji
TIGER, wnosząc cenny wkład do organizacji badań naukowych, także na skalę międzynarodową.
Przebywał jako badacz i wykładowca w renomowanych ośrodkach zagranicznych, m. in. w ONZ-owskim
WIDER w Helsinkach, w departamentach badań Banku Światowego i MFW, na uniwersytetach Yale,
UCLA, Rochester New York, a także w Moskwie, Tokio, Pekinie, New Delhi i Ciudad de Mexico. Jest
honorowym profesorem i doktorem Honoris Causa ośmiu zagranicznych uniwersytetów.
Prof. Kołodko opublikował 40 książek i monografii naukowych, w tym 24 indywidualnie, trzy jako
współautor oraz 13 jako redaktor naukowy prac zbiorowych. Ponadto jest autorem kilkuset artykułów
naukowych i wielu esejów publikowanych w kraju i zagranicą, w tym w renomowanych
międzynarodowych periodykach. Opublikował dotychczas około 15 artykułów w pismach Listy
Filadelfijskiej. Zestaw publikacji angielskojęzycznych zawiera ponad 160 pozycji. Zasiadał w radach
naukowych kilku pism naukowych, m. in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Chinach, Indiach, Rosji,
na Węgrzech i w Polsce. W sumie jego prace ukazały się w 25 językach w ponad 40 krajach na wszystkich
kontynentach, a książkę Globalization and Catching-up In Transition Economies (University of Rochester
Press, 2002) opublikowano aż w 12 językach. Jedna z dwu najważniejszych dotychczasowych prac –
kompleksowe dzieło o posocjalistycznych zmianach systemowych zatytułowane From Shock to Therapy.
The Political Economy of Postsocialist Transformation (Oxford University Press, New York 2000) ukazało
się w sześciu językach. Interdyscyplinarne studium zatytułowane Wędrujący świat (Wydawnictwo
Prószyński 2008) rozeszło się w rekordowym nakładzie ponad 50 tysięcy egzemplarzy i ukazuje się w
licznych obcych językach. Wydawcą książki, zatytułowanej w języku angielskim Truth, Errors and Lies.
Politics and Economics in a Volatile World, jest Columbia University Press (New York 2010).
Dorobek naukowy prof. Kołodko jest ogromny i wielowątkowy. Niektóre jego prace miały charakter
prekursorki i w swoim czasie wyprzedzały ogólny stan wiedzy, torując dalsze kierunki studiów. Trzeba tu
wskazać w szczególności na badania z lat 1970. dotyczące cykliczności wzrostu w gospodarce
socjalistycznej, studia prowadzone w latach 1980. z zakresu inflacji i polityki antyinflacyjnej (teoria tzw.
shortageflation), prace z zakresu instytucjonalnych aspektów transformacji systemowej publikowane w
latach 1990., czy też nieortodoksyjne studia z teorii wzrostu w obecnej dekadzie. Prof. Kołodko jest
autorem wartościowych i oryginalnych prac dotyczących liberalizacji i stabilizacji w krajach
posocjalistycznych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczególnie ceniony jest jego twórczy i
oryginalny wkład do światowej nauki dzięki pracom z zakresu teorii transformacji systemowej i rozwoju
gospodarczego w warunkach globalizacji. Ostatnio szeroko dyskutowana jest jego koincydencji teoria
rozwoju oraz tzw. nowy pragmatyzm. Jest on najczęściej cytowanym za granicą współczesnym ekonomistą
polskim.
Badania teoretyczne prof. Kołodko mają również wysoką użyteczność praktyczną, gdyż ze względu
na swoją orientację polityko-gospodarczą w wielu krajach – nie tylko w Polsce, ale także w Chinach i
Indiach, w Rosji i na Ukrainie oraz w wielu wyłaniających się gospodarkach – są wykorzystywane jako
podstawa realizowanych strategii reform strukturalnych i polityki rozwoju.

Prace badawcze profesora Grzegorza W. Kołodko nieustannie wnoszą nową wartość dodaną do
światowego dorobku myśli ekonomicznej, przyczyniając się do dźwigania nauki ekonomii na coraz to
wyższy poziom.

