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Możliwość napisania recenzji dorobku Profesora Edwarda C. Prescotta w postępowaniu zmierzającym do nadania Mu 

tytułu doktora honoris causa przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie należy potraktować przede wszystkim 

jako wyróżnienie, zaszczyt i przyjemność. Z drugiej strony jest to także duże wyzwanie, gdyż ocenianie WIELKICH zawsze 

jest niełatwe, a czasami bywa nawet ryzykowne. Edward C. Prescott to wybitny uczony, który wywarł istotny wpływ na 

kształt współczesnej ekonomii. Właśnie minęło 14 lat od przyznania mu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla 

w dziedzinie ekonomii, powszechnie nazywanej Nagrodą Nobla. Dorobek Profesora był znany i uznany już wcześniej, ale 

fakt przyznania Mu tego najwyższego wyróżnienia zwiększył jeszcze jego doniosłość i popularność.

Akademia Leona Koźmińskiego zamierzająca nadać tytuł doktora honoris causa Profesorowi Prescottowi należy do elity 

polskich uczelni prowadzących działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. 

Założona w 1993 roku jest Uczelnią biznesową, stosunkowo młodą, konsekwentnie budującą silną pozycję na rynku 

edukacyjnym i badawczym, nie tylko w wymiarze krajowym, polskim, ale także międzynarodowym. Czołowe miejsce 

Uczelni związane jest przede wszystkim z działalnością badawczą, dydaktyczną i ekspercką wykonywaną przez liczną grupę 

pracowników Uczelni. Mocna pozycja Akademii znalazła także swe odbicie w szeroko rozbudowanej sieci kontaktów 

międzynarodowych, w której Uczelnia pełni ważną rolę oraz jest cenionym i poważanym partnerem. Świadczą o tym 

choćby prestiżowe akredytacje międzynarodowe oraz wysokie miejsca w prestiżowych rankingach. W sposób pośredni 

o randze tej pozycji zaświadczać mogą także ludzie i instytucje, z którymi Akademia Leona Koźmińskiego współpracuje, 

w tym jej doktorzy honoris causa.

Wypada zauważyć, że Akademia Leona Koźmińskiego bardzo konsekwentnie podchodzi do realizacji tradycji nadawania 

godności doktora honoris causa tym osobistościom, które wniosły największy wkład do nauki lub praktyki biznesu, 

a jednocześnie wyróżniły się zakresem i intensywnością współpracy z tą Uczelnią. Wydaje się bowiem, że dopiero łączne 

spełnienie tych dwóch kryteriów wskazywania doktorów honoris causa daje wiarygodny merytorycznie i wizerunkowo 

pozytywny obraz Akademii. Z tego punktu widzenia wybór osoby Profesora Edwarda C. Prescotta jako pretendenta do 

godności doktora honoris causa jest wyborem najlepszym z możliwych. Z jednej bowiem strony Profesor jest wybitnym, 

renomowanym, cenionym i powszechnie szanowanym autorytetem w zakresie ekonomii. Z drugiej natomiast strony 

należy podkreślić, że Edward C. Prescott prowadzi współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego od prawie 10 lat. ALK 

odwiedził po raz pierwszy w 2009 roku, wygłaszając wtedy Kozminski University & TIGER Distinguished Lecture (No. 21) 

pt.  The Depressed U.S. Economy and Its Consequences for the Polish Economy. 

Wydaje się, że sama opinia na temat propozycji nadania Profesorowi Edwardowi C. Prescottowi tytułu doktora honoris 

causa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może być poprzedzona krótką refleksją na temat powrotu Polski do 

grona krajów z gospodarką rynkową, otwartą na współpracę gospodarczą, a także naukową z całym światem. Dużymi 

krokami zbliża się 30. rocznica rozpoczęcia w Polsce procesu transformacji na przełomie lat 1989/1990.  Wydaje się, że 

było to de facto najważniejsze z punktu widzenia konsekwencji politycznych, gospodarczych i społecznych wydarzenie 

w powojennej historii Polski.  Upraszczając, można stwierdzić, że bez transformacji nie powstałaby Akademia Leona 
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Koźmińskiego i nie byłoby współpracy tej Uczelni z Profesorem Prescottem. Ta współpraca jest być może drobnym, 

marginalnym, ale dziś symbolicznie ważnym dowodem na to, że Polska dokonała olbrzymiego, bezprecedensowego w jej 

historii skoku cywilizacyjnego. Doniosłą i trudną do przecenienia rolę w tych przemianach odgrywali wielcy intelektualiści, 

naukowcy i politycy. Zaangażowanie Profesora Prescotta we współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego, a szerzej 

z Polską doskonale wpisuje się w tę perspektywę. Bez takich ludzi jak Pan Profesor procesy przywracania pozycji Polski 

w świecie przebiegałyby inaczej, a z całą pewnością wolniej.

Zwyczaj przy pisaniu opinii odnośnie do tytułu doktora honoris causa nakazuje podanie najważniejszych momentów 

życiorysu Kandydata. Edward C. Prescott urodził się w 1940 roku. W zdobyciu przez Niego wykształcenia najważniejszą 

rolę odegrały 3 uczelnie: Swarthmore College – gdzie w 1962 roku uzyskał stopień bakałarza z matematyki (B.A. in 

Mathematics), Case Western Reserve University – gdzie w 1963 roku uzyskał stopień magistra w zakresie badań 

operacyjnych (M.S. in Operations Research) oraz Carnegie Mellon University – gdzie 1967 roku uzyskał stopień doktora 

(Ph. D.). Najważniejsze miejsca jego pracy akademickiej to University of Pennsylvania w latach 1967-1971, Carnegie Mellon 

University w latach 1971-1980, University of Minnesota w latach 1980-1998 oraz 1999-2003, a także Arizona State 

University od 2003 roku. Warto odnotować, że Profesor Prescott odbywał pobyty na różnych uczelniach, w tym 

przykładowo na University of Chicago jako profesor badawczy Fundacji Forda (Ford Foundation Research Professor). 

Profesor Prescott współpracuje także od 1981 roku z Federal Reserve Bank w Minneapolis, którego departament badań 

uważany jest za jedno z najważniejszych centrów badań makroekonomicznych w USA.

Godna zaznaczenia i uznania jest także działalność badawcza i dydaktyczna Profesora Prescotta poza jego macierzystymi 

uniwersytetami. Wykładał On gościnnie na uniwersytetach w USA i za granicą. Wymienić tutaj można następujące miejsca: 

w 2004 roku piastował the Maxwell and Mary Pellish Chair in Economics na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara; 

w 2006 roku uzyskał the Shinsei Bank Visiting Professorship na Uniwersytecie Nowojorskim; w 2014 roku został 

mianowany Adjunct Distinguished Professor w  Research School of Economics (RSE) Narodowego Uniwersytetu 

Australijskiego (Australian National University).

Największym osiągnięciem Edwarda C. Prescotta jest wspomniane już przyznanie mu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda 

Nobla wespół z Jego długoletnim współpracownikiem Finnem Kyndlandem. Nagroda została przyznana za wkład do teorii 

makroekonomii, polegający na wyjaśnieniu roli spójności czasowej w prowadzeniu polityki gospodarczej (w szczególności 

polityki monetarnej) oraz wyjaśnienie, jakie czynniki stanowią siłę napędową cykli koniunkturalnych (oryginalne 

uzasadnienie nagrody:  “for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and 

the driving forces behind business cycles”). Dzięki pracom obu nagrodzonych ekonomistów kwestia efektywności 

prowadzonej przez rząd polityki gospodarczej została powiązana z wiarygodnością rządu i stała się jednym z centralnych 

zagadnień badawczych współczesnej makroekonomii. 

Jak wynika z powyższego, działalność badawcza, ekspercka oraz dydaktyczna przenikają się wzajemnie w aktywnościach 

Profesora E. Prescotta. Wydaje się, że spośród wymienionych pól aktywności, mając oczywiście na uwadze efekty synergii 

płynące z takiego przeplatania się różnych rodzajów działalności, pierwszeństwo należy jednak przyznać badaniom 

naukowym prowadzonym przez Edwarda C. Prescotta. W Jego zainteresowaniach naukowych i odpowiadającym im 

dorobku publikacyjnym można wyróżnić kilka dość powiązanych z sobą zagadnień i nurtów:

§  Zagadnienie spójności czasowej w prowadzonej polityce gospodarczej. Rozważając wiele następujących po sobie 

okresów prowadzenia polityki, warto zwrócić uwagę na spójność rozwiązań przyjmowanych w poszczególnych 

okresach, czyli na stosowanie w tejże polityce pewnych reguł. Brak takich reguł może prowadzić do odejścia od

przyjętych pierwotnie rozwiązań uważanych za najlepsze.

§  Propozycja systemowego, całościowego traktowania środków polityki gospodarczej w miejsce podejścia 

odizolowanego, indywidualnie traktującego środki polityki gospodarczej.

§  Połączenie analizy krótkookresowych wahań makroekonomicznych z długofalowym wzrostem gospodarczym. 

Wcześniej oba te pola badawcze były traktowane jako odrębne przedmioty analiz. Ich synteza stanowiła istotny 

krok do przodu w uprawianiu współczesnej makroekonomii. Główny wkład polegał tutaj na podejściu do 

modelowania zmiennych makroekonomicznych w oparciu o podstawy mikroekonomiczne.
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§ Na osobną uwagę zasługuje też wkład Profesora w zbudowanie filtru Hodricka-Prescotta, służącego do wygładzania 

fluktuacji w szeregach czasowych.

W dorobku Profesora Edwarda C. Prescotta na szczególną uwagę zasługują następujące książki: 

§  E. C. Prescott, N. Wallace, ed. Contractual arrangements for intertemporal trade. Minneapolis, MN: University Minnesota 

Press, 1987.

§  E. C. Prescott, The econometrics of the general equilibrium approach to business cycles. Minneapolis: Federal Reserve 

Bank, 1990.

§  N. L. Stockey, R. E. Lucas, E.C. Prescott. Recrusive methods in economic dynamics. London: Harvard University Press, 

1993.

§  F. E. Kydland, E. C. Prescott, The computational experiment: an econometric tool. Minneapolis: Federal Reserve Bank, 1994.

§  S. L. Parente, E. C. Prescott, Barriers to riches. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of  Technology Press, 2000.

Niżej wymieniono najważniejsze artykuły E. C. Prescotta w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych:

§  R. E. Lucas Jr, E. C. Prescott,  A note on price systems in infinite dimentional space.  International Economic Review, 13, 

1972 nr 2 s. 416-422. 

§  E. C. Prescott, The multi-period control problem under uncertainty. Econometrica, 40, 1972 nr 6 s. 1043-1058.

§  T. F. Cooley, E. C. Prescott, An adaptive regression model. International Economic Review, 14, 1973 s. 364-371.

§  F. E. Kydland, E. C. Prescott, Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica 50, 1982 nr 6 s. 1345-1370.

§  E. C. Prescott, R. M. Townsend,  Pareto optima and competitive equilibria with adverse selection and moral hazard. 

Econometrica, 52, 1984 nr 1 s. 21-46.

§  E. C. Prescott, R. M. Townsend, General competitive analysis in an economy with private information. International 

Economic Review, 25, 1984 nr 1 s. 1-20.

§  J. H. Boyd, E. C. Prescott, Dynamic coalitions: engines of growth. American Economic Review, 77, 1987 nr 2 s. 63-67 

(Papers and Proceedings of the Ninety-Ninth Annual Meeting of American Economic Association, May 1987).

§  R. J. Hodrick, E. C. Prescott, Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation. Journal of Money Credit and Banking, 

29, 1997 nr 1 s. 1-16.

§  E. C. Prescott,  Lawrence R. Klein lecture 1997: Needed: a theory of total factor productivity. International Economic 

Review, 39, 1998 nr 3 s. 525-551 (komentarz do wykładu laureata Nagrody Nobla z 1980 roku).

§  S. L. Parente, E. C. Prescott, Monopoly rights: a barrier to riches. American Economic Review, 89, 1999 nr 5 s. 1266-1233. 

Powyższy wybór prac Profesora Prescotta wskazuje na to, że mają one charakter wybitny i ukazywały się wyłącznie 

w najlepszych wydawnictwach i czasopismach. Można więc sformułować obserwację bardziej ogólną, że dorobek Profesora 

w wymiarze jakościowym przewyższa Jego dokonania ujęte od strony czysto ilościowej. Warto też zaznaczyć, że Edward 

C. Prescott należy do najczęściej cytowanych współczesnych ekonomistów.

Opisane w skrócie najważniejsze przejawy i wyniki rozległej i bogatej działalności Profesora Edwarda C. Prescotta jako 

naukowca-badacza, nauczyciela akademickiego oraz eksperta zostały wielokrotnie docenione. Niżej wymieniono kilka 

najważniejszych nagród i wyróżnień, którymi został uhonorowany ten wybitny Noblista:

§ United States National Academy of Sciences (2008)

§ Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (2004)

§ Erwin Plein Nemmers Prize in Economics, Northwestern University (2002)

§ Fellow,  American Academy of  Arts and Sciences (1992)

§ Fellow, Econometric Society (1980)

§ Alexander Henderson Award, Carnegie Mellon (1967)
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W końcowej części recenzji warto wreszcie wskazać na związki łączące Akademię Leona Koźmińskiego z Kandydatem do 

tytułu doktora honoris causa. Profesor Edward C.  Prescott jest od grudnia 2009 roku członkiem Międzynarodowej Rady 

Konsultacyjnej Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego (International Corporate Advisory Board) i regularnie uczestniczy 

w jej pracach, specjalnie przyjeżdżając z USA. Wspomniana Rada jest organem doradczym Rektora. Członków Rady 

powołuje Rektor spośród przedstawicieli biznesu i nauki z Polski i zagranicy. Zadaniem Rady jest doradzanie Rektorowi 

w sprawach strategii Uczelni, dostosowania programów nauczania do praktyki i rozwoju międzynarodowych kontaktów 

naukowych i dydaktycznych. Ponadto Profesor E. C. Prescott wielokrotnie wygłaszał w ALK wykłady otwarte. Jest także 

konsultantem w niektórych programach badawczych Uczelni, między innymi dotyczących badań nad oryginalnym 

wskaźnikiem, którego konstrukcja oraz interpretacja pozwala na pokazywanie zmian i prognoz sytuacji społeczno-

-gospodarczej w Polsce w sposób znacznie bogatszy i pożyteczniejszy niż tradycyjne wskaźniki makroekonomiczne, takie 

jak na przykład produkt krajowy brutto (PKB) czy produkt narodowy brutto (PNB).

 

W podsumowaniu powyższych rozważań należy podkreślić, że Profesor Edward C. Prescott należy do grona 

najwybitniejszych i najbardziej znanych współczesnych ekonomistów zajmujących się makroekonomią, w tym 

w szczególności prowadzoną polityką gospodarczą oraz monetarną, a także zagadnieniami cykli koniunkturalnych, 

zwłaszcza teorią realnego cyklu koniunkturalnego. Świadczy o tym przede wszystkim Jego omówiony wyżej bogaty 

dorobek badawczy, czego wyrazem są ważne i liczne publikacje. Znaczenie tego dorobku trudno byłoby przecenić ze 

względu na to, iż istotnemu ładunkowi teoretycznemu zawartemu w twórczości Profesora towarzyszą również doniosłe 

implikacje praktyczne, przede wszystkim odnoszące się do prowadzonej polityki gospodarczej. Fakt, że tak wybitny 

ekonomista część aktywności zawodowej poświęcił współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, zasługuje na szczególne 

podkreślenie.

 

Wszystkie rozpatrzone wyżej okoliczności przemawiają jednoznacznie za poparciem wniosku o nadanie Profesorowi 

Edwardowi C. Prescottowi tytułu doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W mojej ocenie 

przyznanie tej zaszczytnej godności tak wybitnemu i sławnemu ekonomiście będzie ważnym akcentem budowy 

międzynarodowej pozycji i wizerunku Akademii.

x x x
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