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Panie Profesorze, co w Pana yciu zadecydowa o, e zaj  si  Pan 

ekonomi ?

To si  chyba zdecydowa o, gdy by em uczniem Liceum Ogólnokszta c -

cego w Gostyniu. Dlaczego poszed em do liceum, a nie do innej szko y 

redniej? Wa n  rol  odegra  tutaj ksi dz katecheta Marian Koz owski, 

który przekona  moich rodziców, e w zwi zku z w t ym zdrowiem 

(w ósmej klasie szko y podstawowej chorowa em na przewlek  angin ) 

nie b dzie roztropne pos anie mnie do technikum geodezyjnego, bo moi 

rodzice chcieli, ebym zosta  geodet . To w jakim  sensie zdeterminowa o 

moje dalsze ruchy yciowe i zawodowe. Zainteresowania geografi  gospo-

darcz  by y u mnie zawsze bardzo rozwini te. Lubowa em si  w studio-

waniu nie tyle roczników statystycznych, ile kalendarzy ksi kowych, 

gdzie by y wymienione nazwy pa stw, ich powierzchnia, niekiedy PKB, 

nazwy stolic. To by y takie moje ulubione lektury, interesowa o mnie to, 

by em ciekawy wiata, porówna . I to w taki sposób troszk  poza moj  

Marian Gorynia

Marian Gorynia (ur. 1956 r.) – profesor nauk ekonomicznych, rek-

tor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2008 2016), prorektor 

ds. Nauki i Wspó pracy z Zagranic  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(2002 2008), prodziekan Wydzia u Zarz dzania tej uczelni (1999 2002), 

kierownik Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjno ci Mi dzynarodo-

wej (2006 2008). Jego zainteresowania badawcze koncentruj  si  na za-

gadnieniach z obszaru konkurencyjno ci przedsi biorstw, strategii firm 

w biznesie mi dzynarodowym, strategii inwestorów zagranicznych 

w Polsce, ekspansji firm polskich na rynki mi dzynarodowe, mezoeko-

nomii oraz polityki wspierania konkurencyjno ci. Do najwa niejszych 

publikacji nale : Luka konkurencyjna na poziomie przedsi biorstwa 

a przyst pienie Polski do Unii Europejskiej [red., Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna  2002], Strategie zagranicz-

nej ekspansji przedsi biorstw [PWE, Warszawa 2007], The Influence of 

Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitive-

ness and Internationalisation of Polish Companies [red. z B. Jankowsk , 

Difin, Warszawa 2013].

ROZMOWY Z POLSKIMI 
EKONOMISTAMI
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wiadomo ci  spontanicznie si  wykreowa o. My l , e równie  nauczy-

ciele geografii w szkole podstawowej i redniej sprzyjali rozwojowi tych 

moich zainteresowa . 

W rodzinie tradycje studiowania ekonomii nie wyst powa y. Mój ojciec 

by  z wykszta cenia urz dnikiem „przeznaczonym” do rolnictwa. Praco-

wa  w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i zajmowa  si  rolnictwem 

w powiecie gosty skim, z którego to miasta – Gostynia – pochodz .

Czy mia  Pan Profesor jakiego  nauczyciela, mistrza, który pokiero-

wa  Panem?

My l , e powinienem wymieni  tu dwie osoby. Pan profesor Henryk Woj-

ciechowski, który zajmowa  si  handlem zagranicznym, jego organizacj  

i technik , ujrza  we mnie potencja  przysz ego naukowca, gdy by  opie-

kunem mojej pracy magisterskiej, a potem promotorem mojego doktora-

tu. Druga osoba to nie yj cy ju  profesor Wies aw Otta, który by  par  

lat starszym ode mnie koleg  i wspó pracuj c z nim bardzo du o si  na-

uczy em. On mnie zainspirowa , je li chodzi o zainteresowania zwi zane 

przede wszystkim z przedsi biorstwem, z firm . Du o mu zawdzi czam, 

je li chodzi o warsztat naukowy. Robili my wspólne projekty badawcze, 

pisali my wspólnie artyku y i ksi ki. Niestety, jego tragiczna mier  pra-

wie 20 lat temu przerwa a t  wspó prac , która na pewno by aby nadal 

kontynuowana.

Czy móg by Pan Profesor okre li  przedmiot swoich zainteresowa  

badawczych. Nad czym obecnie Pan pracuje?

Przedmiot moich zainteresowa  badawczych to jest styk ekonomii mi -

dzynarodowej i przedsi biorstwa, które dzia a w biznesie mi dzynaro-

dowym, czyli serce moich docieka  badawczych to firma, która dzia a 

w przestrzeni mi dzynarodowej. To mo e by  firma polska (ma a, du a, 

rednia) albo mi dzynarodowa, globalna czy zagraniczna, która dzia-

a w Polsce. To jest g ówny punkt zainteresowa , ale ka da firma jest 

ulokowana w jakim  kontek cie, ten kontekst to przewa nie bran a, do 

której nale y przedsi biorstwo, a bran a to grupa firm, które wytwa-

rzaj  produkty (wyroby, us ugi) takie same lub podobne. Otoczenie bran-

owe ka dej firmy traktowane jest przez niektórych naukowców jako 

odr bny przedmiot bada  nauk ekonomicznych, czasami nazywany mezo-
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ekonomi . W zwi zku z tym wspomniany kontekst dzia alno ci przed-

si biorstwa w wydaniu mezoekonomicznym to jest moje drugie, wa ne 

pole zainteresowa , które rozwin em w zwi zku z przygotowaniem ha-

bilitacji w 1995 roku. Du o uwagi w moich badaniach po wi cam tak e 

analizom polityki gospodarczej przez pryzmat jej wp ywu na zachowania 

przedsi biorstw.

Nieco nowszym, w szym przedmiotem moich zainteresowa  s  pol-

skie inwestycje zagraniczne, czyli inwestycje, które wychodz  z Polski 

i trafiaj  za granic , ekspansja polskich przedsi biorstw za granic , która 

jest nie tylko coraz szerzej prowadzona, ale te  jest coraz szerzej opisy-

wana i analizowana. W ci gu kilku ostatnich lat zosta a ona bardzo moc-

no zauwa ona i wyeksponowana w publicystyce ekonomicznej, w takich 

pismach, jak na przyk ad: „Puls Biznesu”, „Parkiet”, „Gazeta Wyborcza” 

czy te  „Rzeczpospolita”. Prezentuje si  tam du o tekstów popularyzator-

skich na ten temat, zwi kszaj c tym samym spo eczne zainteresowanie 

zagadnieniem. Ja staram si  w sposób bardziej uporz dkowany i bardziej 

naukowy „przelewa ” ten problem na papier, w zwi zku z czym powsta-

j  liczne publikacje. Staram si  z moimi m odszymi wspó pracownikami 

robi  badania empiryczne na ten temat, gdy  jednym z deficytów pol-

skiej ekonomii jest niedostatek bada , które maj  odniesienie empiryczne 

i s  zwi zane z tym, co si  faktycznie dzieje w gospodarce. Moim zda-

niem, zbyt wielu ekonomistów w Polsce uprawia ekonomi  postulatyw-

n , mówi c  o tym, jak powinno by  albo co nale y zrobi , nie maj c 

adekwatnego rozpoznania rzeczywisto ci. Rekomendacje adresowane 

do praktyki biznesu, polityki gospodarczej itp. te  s  oczywi cie wa ne, 

ale zanim si  przyst pi do tego rodzaju rozwa a , trzeba mie  zrobio-

n  – z u yciem poprawnego warsztatu naukowego – diagnoz  tego, co 

jest, jak si  rzeczy faktycznie maj  i jak si  rozwijaj . Ponadto chcia bym 

zwróci  uwag  na to, e zarówno w badaniach teoretycznych, jak i przy 

rozwi zywaniu problemów praktyki gospodarczej, staram si  wykorzy-

stywa  podej cie interdyscyplinarne. Jestem za integracj , konwergen-

cj  i wspó prac  w ramach wszystkich dyscyplin nauk ekonomicznych, 

w szczególno ci postulat ten dotyczy ekonomii i nauk o zarz dzaniu, 

gdzie przyk adem owocnej syntezy jest teoria zarz dzania strategiczne-

go. Jasno jest dla mnie widoczna tak e blisko  wymienionych dyscyplin 

z finansami. Jestem równie  gor cym zwolennikiem wspó pracy przed-

stawicieli nauk ekonomicznych z badaczami z innych dziedzin i obszarów 

badawczych. Ró norodno  w nauce jest bowiem niekwestionowanym 
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motorem post pu. Je li natomiast chodzi o moje zamiary czy t sknoty 

badawcze na przysz o , to z biegiem lat dochodz  do potrzeby napisa-

nia ksi ki metodologiczno-metodyczno-warsztatowej, czyli takiej, gdzie 

moje do wiadczenie z prowadzonych przeze mnie bada  zosta oby opi-

sane w postaci opracowania na temat prawid owego sposobu prowa-

dzenia bada . 

Czyli wraca Pan Profesor do pocz tku, bo zapewne kiedy  te  Pan 

sobie zadawa  pytanie, jak nale y prowadzi  badania?

Tak, to s  te pytania, które si  zadaje sobie samemu, pisz c doktorat czy 

habilitacj . Teraz jestem bogatszy o do wiadczenia wynikaj ce ze wspó -

pracy z kilkunastoma wypromowanymi doktorami i z kilkunastoma inny-

mi osobami, które prawdopodobnie wkrótce b d  doktorami. Wzbogacony 

jestem te  o do wiadczenia zwi zane z recenzowaniem pewnie oko o 

40 doktoratów i oko o 20 ksi ek profesorskich oraz 30 40 prac habilita-

cyjnych. To wszystko daje badaczowi wiele do my lenia i jak cz owiek tak 

si  rozwija i dojrzewa, to chcia by t  m dro , któr  przeczyta  u innych 

albo do której doszed  sam, „skondensowa ” w jednym miejscu.

Sk d Pan Profesor czerpa  inspiracje do w asnej pracy? Jakie wcze-

niejsze badania Pana zainspirowa y?

Ta inspiracja to by y ró ne sytuacje w yciu, nad którymi nie zawsze ma 

si  wiadom  kontrol . Po pierwsze, na bardzo wczesnych etapach tak  

inspiracj  stanowi y rozmowy ze wspomnianym ju  profesorem Wies a-

wem Ott . Mieli my podobne zainteresowania badawcze, sko czyli my 

t  sam  uczelni , ten sam kierunek, on wcze niej zrobi  doktorat i ha-

bilitacj . Profesor Otta by  takim moim starszym koleg  i swego rodzaju 

guru, mentorem i rozmowy z nim, czy warto si  zaj  tym czy tamtym, 

w jaki  sposób na pewno wspó tworzy y moje przysz e ycie naukowe. 

On przekona  mnie na przyk ad do tego, e firma jest wa na i kontekst 

bran owy czy sektorowy, czyli mezoekonomiczny, w którym dzia a przed-

si biorstwo, zas uguje na uwag . Poza dyskusj  by o to, e powinienem si  

zajmowa  umi dzynarodowieniem przedsi biorstw, dzia alno ci  w sferze 

wspó pracy gospodarczej z zagranic   wszak uko czy em w Poznaniu 

ekonomik  i organizacj  handlu zagranicznego i to mnie ukierunkowa o 
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na ca e ycie. Nie mia em ani potrzeby, ani przes anek, eby to g ówne za-

interesowanie modyfikowa . 

Drugim ród em inspiracji by o uczestnictwo w ró nych konferen-

cjach mi dzynarodowych, przede wszystkim w dorocznych konferencjach 

European International Business Academy. To s  takie okazje, gdzie w ci -

gu kilku dni cz owiek ma mo liwo  zapozna  si  z tym, co robi  inni 

naukowcy dzia aj cy w sferze szeroko rozumianego biznesu mi dzynaro-

dowego. Mo na si  dowiedzie , czym si  zajmuj , jak si  zajmuj , a wresz-

cie w materia ach konferencyjnych przeczyta , jakie s  wyniki ich bada . 

Trzeci  inspiracj  by o to, co faktycznie dzia o si  w polskiej gospo-

darce. Wszyscy ludzie w moim wieku (oko o 60 lat) zaczynali w czasach, 

gdy mieli my do czynienia z gospodark  socjalistyczn , wszyscy widzieli 

jej mankamenty i wszyscy próbowali j  krytykowa , a niektórzy dodat-

kowo naprawia . Ja te  mia em takie w tki w mojej twórczo ci, kiedy si  

odnosi em do gospodarki socjalistycznej. Gdy by em s uchaczem studiów 

doktoranckich na Akademii Ekonomicznej (dzi  Uniwersytet Ekonomicz-

ny) w Poznaniu, to mój pierwszy napisany tekst naukowy opublikowany 

w pi mie „Handel Zagraniczny” dotyczy  krytycznej analizy rozwi zania 

instytucjonalnego, które nazywa o si  „monopol handlu zagranicznego 

w gospodarce socjalistycznej”. Inspirowa o wi c mnie do podejmowania 

bada  to, co by o wokó  nas, co nas otacza o, te bezsensy praktycznego 

ycia gospodarczego, które by y dostrzegalne w kontaktach z firmami 

i które by y podkre lane przez innych w literaturze.

Pó niej, w latach 80., by y to zainteresowania polskimi reformami; pa-

mi tam, e pope ni em artyku  na temat po danej wysoko ci kursu walu-

towego w gospodarce socjalistycznej, który zosta  opublikowany w „ yciu 

Gospodarczym”. To by y pierwsze moje „tryumfy” ogólnopolskie, jako 

m odego naukowca z Poznania, którego dzie a od czasu do czasu chciano 

publikowa  w prasie centralnej. 

Potem przysz a gospodarka „balcerowiczowska”, czyli wielki „Plan Bal-

cerowicza”. To by o niesamowite prze ycie, nie tylko naukowe, ale tak e 

emocjonalne, e mo na Polsk  zmienia  i e mo na j  zmienia  tak szybko. 

Wtedy trudne, niewyobra alne wr cz by o unikni cie zajmowania si  pol-

sk  gospodark  rynkow . Wówczas w a nie, we wspó pracy z profesorem 

Ott , przeprowadzili my wa ne badania na temat strategii dostosowaw-

czych polskich przedsi biorstw w nowych warunkach gospodarczych, 

jakie stworzy y reformy Leszka Balcerowicza.


