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Urodzony 27.05.1927 r. w Kolbuszowej w 1934 r. z rodzicami przyby  do odzi. 
Tam te  w roku 1945 uko czy  gimnazjum i rozpocz  w tym samym roku studia na 
Wydziale Prawno-Ekonomicznym. Studiuj c najpierw oba kierunki, po drugim roku 
skoncentrowa  si  na kierunku „Ekonomia”, który sko czy  w roku 1949. Trauma-
tyczne do wiadczenia z pó nego dzieci stwa ( mier  ojca w 1940 roku w Katyniu) 
kszta tuj  w nim silny charakter, wol  dzia ania i przyspieszaj  dojrza o  jego oso-
bowo ci. Zarówno w czasie wojny, jak i bezpo rednio po jej zako czeniu zmuszony 
jest do pracy zarobkowej najpierw w zawodach  zycznych, a nast pnie administracji 
w przedsi biorstwach przemys u w ókienniczego. ycie zmusza Go do uznawania 
zasady primum agere. Wyznawanie jej pomog o Mu w zdobyciu s awy skutecz-
nego szefa, nauczyciela, organizatora administracji (najpierw w przedsi biorstwach 
a pó niej na U  i SAN – Spo eczna Akademia Nauk), nauczyciela akademickiego 
i uczonego.

Profesor W adys aw Welfe – nale a  do szczególnie zas u onych pracowników 
Uniwersytetu ódzkiego. Dzi ki osobistej energii, zdolno ciom, imperatywowi dzia-
ania odcisn  wyra ne lady dzia alno ci naukowej, organizacyjnej, dydaktycznej naj-

pierw w Wy szej Szkole Ekonomicznej w odzi, a nast pnie (po jej przy czeniu do 
Uniwersytetu ódzkiego) – zarówno na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym U , 
jak i w ca ym U . Znaj c bardzo dobrze j zyk rosyjski, angielski, niemiecki i fran-
cuski, przyczyni  si  w du ym stopniu do nawi zania szerokiej wymiany naukowej 
z zagranic . Lubi  by  widoczny w dzia alno ci organizacyjnej i dzia alno ci nauko-
wej. Pr no  i skuteczno  w tych formach dzia alno ci zawdzi cza  znakomitej 
pami ci do ludzi, faktów i liczb, opanowaniu podstaw nauk prawnych oraz pe nym 
studiom ekonomicznym.

W ró nych okresach ycia struktura form intensywno ci W. Welfe by a ró na. 
By y d ugie okresy przewagi dzia alno ci organizacyjnej nad naukow , nawet wów-
czas nie przerywaj ce intensywnej dzia alno ci badawczej.

We wszystkich formach dzia alno ci Prof. W. Welfe by  zwolennikiem dzia al-
no ci zespo owej – zarówno w obr bie Instytutu, którym kierowa , jak te  innych 
instytucji Polski i zagranicy.

Dzi ki organizacyjno-naukowej kooperacji osi gn  znacz ce wyniki w zakresie 
zarówno organizacji szeroko poj tej nauki jak i nauk ekonomicznych w szczegól no ci.

Dorobek naukowy Prof. W. Welfe jest imponuj cy zarówno co do liczby publika-
cji, opracowa , referatów, recenzji jak i co do szeroko ci zainteresowa . Zawdzi cza 
go w asnej inicjatywie, ale szczególnie umiej tnemu tworzeniu i kierowaniu zespo ami 
badawczymi. Szczególnie wydajnym naukowo by  i jest Zespó  Modeli Gospodarki 
Narodowej.

Analiz  dorobku przeprowadzimy w podziale na kilka okresów.
W dorobku z okresu 1948–1968 widoczna jest przewaga prac z zakresu staty-

styki ekonomicznej i ekonomii. Podsumowanie bada  z tych zakresów stanowi  trzy 
ksi ki. Pierwsza to „Statystyka handlu” (opublikowana przez PWG w roku 1957) 
zawiera omówienie nie tylko ówczesnych problemów podr cznikowych z gromadze-
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nia i analizy danych, ale tak e umiej tne nawi zywanie do efektów takich analiz dla 
bada  ekonomicznych.

Jeszcze g bsz  analiz  takich zwi zków mo na znale  w bardzo wa nej mono-
gra  i „Indeksy produkcji” (wydanej przez PWE w roku 1966), w której autor ci le 
wi e wiedz  ze statystyki ekonomicznej z ekonomi .

W monogra  i „Popyt i poda ” wydanej przez PWE w 1962 r. autor podsumowuje 
swoje ówczesne pogl dy nt. ekonomii strony popytowej i poda owej oparte na anali-
zie wybranych publikacji z zakresu ekonomii. Lata po wi cone omawianej tematyce 
zaowocowa y w atwej adaptacji badawczej problemów z dziedziny ekonometrii 
i ekonomii stosowanej uprawianych przez Prof. W. Welfe do ostatnich dni.

W latach 1969–1980 w badaniach Prof. W. Welfe wyst puj  dwa nurty. Ro nie 
systematycznie zainteresowanie i mobilizacja naukowa w budowie ekonometrycz-
nych modeli gospodarki narodowej i równocze nie sporo czasu i uwagi po wi ca 
On badaniom u yteczno ci praktycznej ekonometrycznych modeli rynków. W efekcie 
kierowania badaniami swego zespo u naukowego powstaje 3 tomowa wieloautorska 
monogra  a pt.: „Ekonometryczne modele rynku”, której ramy wyznaczy  i tekst zaak-
ceptowa  Prof. W. Welfe.

W monogra  i tej znajduje si  podsumowanie stanu wiedzy z zakresu metod eko-
nometrii opisowej (T.1), modeli konsumpcji (T. 2) oraz bada  równowagi polskich 
rynków (T. 3) wraz z komentarzami o perspektywach rozwoju metod i modeli ekono-
metrii stosowanej nie tylko w Polsce.

W tym okresie prze omow  prac  Prof. W. Welfe jest referat pt. „ A Medium-
Term Econometric Model of the Polish Economy” wyg oszony w trakcie ESEM-1973 
w Oslo, opublikowany w „Pracach Instytutu Ekonometrii i Statystyki U ” nr 8, ód  
1973 r.

W pracy tej po raz pierwszy zaproponowano pewien redniookresowy model 
ekonometryczny polskiej gospodarki planowej. Nie by  to pierwszy ekonometryczny 
model gospodarki polskiej, gdy  wcze niej, w latach 60’ XX w., grupa badawcza 
Prof. Z. Paw owskiego i Prof. A. Barczaka z Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
zaproponowa a empiryczny model akcentuj cy inne strony funkcjonowania polskiej 
gospodarki tego okresu.

Zaistnienie w Polsce w latach 70.–80. XX. w. problemów resortowych i central-
nych i niezwykle aktywne w czenie si  Prof. W. Welfe w organizowanie zespo ów 
badawczych w U  i kraju umo liwi o Mu osi gni cie stosunkowo szybko – lider-
skiej roli w budowie empirycznych modeli polskiej gospodarki. W 1975 r. powsta  
pierwszy udoskonalony model W1 z rodziny modeli W. W referatach na kolejnych 
konferencjach mi dzynarodowych (najcz ciej wspó autorskich) prezentowane s  
prognostyczno-symulacyjne w asno ci ró nych wersji modeli W1-W3 oraz modeli 
zintegrowanych typu I-O-S. Do nowych problemów – dla polskiej gospodarki szcze-
gólnie wa nych w latach 70. i 80. XX. w., które podejmuje Prof. W. Welfe i jego 
Zespó  Modelowania Gospodarki Narodowej nale  problemy nierównowagi. Niestety 
w uk adach socjalistycznych gospodarek planowanych, w których pieni dz i ceny nie 
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pe ni y swych normalnych funkcji znanych z gospodarek rynkowych, próby mode-
lowania gospodarki napotyka y na szereg barier teoretycznych, metodologicznych 
i informacyjnych.

Z prób tych Prof. W Welfe i jego zespó  wychodz  cz sto zadowalaj co, mimo 
sporych ogranicze  sprz towych w stosunku do wymogów rozrastaj cych si  co do 
skali (liczby równa ) modeli z serii W.

W okresie 1981–1989 powstaj  ró ne wersje modeli W4-W5 polskiej gospodarki 
uwzgl dniaj ce ci gle aktualizowane specy  kacje. Zorientowane one s  na wykry-
wanie stopnia nierównowagi rynków i gospodarki, analizowanie ogranicze  wzrostu 
gospodarki planowej i wymykaj cej si  spod kontroli w adz in  acji cen. Równie  
w tym okresie sporym zainteresowaniem badawczym ciesz  si  w ZMGN problemy 
modeli zintegrowanych I-O-S.

Zarówno w latach 70’, jak i w latach 80’ kontakty Prof. W. Welfe (w szczególno-
ci) jak i niektórych cz onków ZMGN (np. J. Sztaudyngera, J. Gajdy) z grup  LINK 

– prof. L. Kleina s  niezwykle intensywne. Owocuj  one we wspólnych publikacjach 
i projektach badawczych i rosn cych kontaktach naukowych z ekonomistami-ekono-
metrykami z Francji, Niemiec, Szwecji (szczególnie z Uppsali), krajów RWPG.

W latach 1990–2012 sytuacja badawcza zasadniczo zmieni a si  z uwagi na 
przekszta cenia polskiej gospodarki planowej w gospodark  rynkow . Przywrócone 
zosta y normalne funkcje cen, pieni dza, instytucji gospodarki rynkowej.

W oczywisty sposób Prof. W. Welfe i uczestnicy bada  z ZMGN zaczynaj  korzy-
sta  nie tylko z do wiadcze  grupy LINK – L. Kleina, ale i ca ej wiatowej literatury 
ekonomicznej. Prócz wielkiej liczby prac badawczych pisanych w ramach projektów 
KBN, LINK, ACE z inicjatywy Prof. W. Welfe, co roku powstaje wiele referatów 
i artyku ów publikowanych w Polsce i za granic . Wiod cym tematem s  modele 
transformuj cej si  gospodarki polskiej i ich prognostyczno-symulacyjne wykorzy-
stanie.

Gros prac dotyczy analizy polskich problemów bezrobocia, in  acji, nierównowagi 
gospodarczej, wzrostu gospodarczego. W pracach tych wida  du y wp yw wspó cze-
snych modeli wzrostu (m.in. modelu Mankiwa-Romera-Weila) oraz pewne wp ywy 
my li keynesowskiej.

W wielu pracach (je li nie w wi kszo ci) przebija pragmatyczne d enie Prof. 
W. Welfe do pokazania zastosowa  wyników modelowego prognozowania i symulacji 
przy formu owaniu scenariuszy polityk gospodarczych. D enie to w paradygmacie 
liberalnej gospodarki rynkowej nie ma tylu mo liwo ci pokazania swej okaza o ci co 
w gospodarce rynkowo-planowej z przewag  rynkowo ci. Niezale no  ustawowa 
polityki NBP z celem in  acyjnym i kurcz ce si  sfery oddzia ywa  polityki polskiego 
rz du (z uwagi na stopie  sprywatyzowania gospodarki i integracj  z gospodark  
UE) zmniejszaj  mo liwo ci pokazania u yteczno ci modeli dla celów polityk. 
Nie zmniejsza to jednak ostrzegawczo – scenariuszowo – decyzyjnej roli tworzonych 
modeli z rodziny W, jak i modeli tworzonych przez nie – ódzkie grupy progno-
styczne.
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Podsumowanie do wiadcze  w zakresie modelowania ekonometrycznego stano-
wi  nast puj ce ksi ki:
„Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski” (PWE – 1992),
„Ekonometria stosowana” PWE – 1996 (wspó autor A. Welfe),
„Principles of macroeconometric modeling”, North-Holland – 1999) (wspó autorzy 

L. Klein, A. Welfe),
„Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego” (red. W. Welfe Wyd. U  2001),
„Macroeconometric Models”, Springer, 2013.

W latach 2000–2004 powstaje nowa rodzina modeli W8. W modelach tych 
uwzgl dnia si  idee endogenicznego post pu technicznego i w asne pomiary kapita u 
ludzkiego oraz szeroko wykorzystuje si  idee statystycznej kointegracji badanych 
procesów.

Podsumowanie yciowego dorobku w zakresie modelowania ekonometrycznego 
w skali makromodelowania, szczególnie gospodarki polskiej, stanowi ostatnia mono-
gra  a z 2013 r. wydana przez Wydawnictwo Springer. O modelach makroekonome-
trycznych z perspektywy ich budowy, zastosowa  w skali makro oraz powi za  tych 
modeli z teori  ekonomii.

Podsumowuj c niezwykle bogaty dorobek naukowy nale y mocno podkre li  jego 
oryginalno , zespo owo  tworzenia i stworzenie jednego z nurtów ódzkiej szko y 
bada  ekonomicznych. Prof. W. Welfe opublikowa  68 autorskich lub wspó autorskich 
monogra  i i napisa  ponad 300 artyku ów (autorskich lub wspó autorskich) i jeszcze 
wi cej referatów na krajowe i zagraniczne konferencje.

Do wa nych osi gni  nale  m.in.
 wery  kacje teorii J. Kornaia i M. Kaleckiego barier wzrostu,
 wery  kacja idei poda owego mno nika konsumpcji Barro-Grossmana,
 pomiar nierównowagi rynków, 
 hipotezy o specy  ce form zale no ci gospodarek przej cia systemowego,
 systematyczne prognozy wed ug modelu WK, W8, W10 w horyzontach rednio 

i krótkookresowych.
W oczywisty sposób rola Prof. W. Welfe zosta a zauwa ona i da a podstaw  do 

jego wyk adów na wielu uniwersytetach w kraju i za granic , a tak e uzyskania tytu u 
doktora honoris-causa w Uppsali, Lyonie, Krakowie i odzi oraz tytu u cz onka kore-
spondenta PAN i UAN (Ukrai ska Akademia Nauk).

Profesor W adys aw Welfe dzia alno  naukowo-dydaktyczn  rozpocz  w roku 
1948 jako asystent – wolontariusz Katedry Statystyki Uniwersytetu ódzkiego.

W latach 1949–1961 pracuje w Katedrze Statystyki Wy szej Szko y Ekonomicznej 
w odzi, a po po czeniu tej uczelni z Uniwersytetem ódzkim w latach 1961–1964 
jest zatrudniony w Katedrze Demogra  i i Statystyki U , kierowanej wówczas przez 
prof. E. Rosseta. 

Pó niejszy doktor honoris causa U  – doktoryzuje si  i habilituje w Szkole G ów-
nej Planowania i Statystyki w Warszawie odpowiednio w latach: 1961 (doktorat pod 
kierunkiem prof. K. Romaniuka) i 1964 (habilitacja). Praca doktorska i habilitacyjna 
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dotyczy szeroko poj tej tematyki statystyki ekonomicznej, w szczególno ci analizy 
w asno ci statystycznych indeksów.

Od 1965 r. do 1996 sprawnie pe ni funkcj  kierownika – najpierw Zak adu, 
a pó niej Katedry Ekonometrii. W latach 1970–1997 dynamicznie sprawuje funkcj  
Dyrektora Instytutu Ekonometrii i Statystyki U .

W latach 1957–1958 skutecznie pe ni funkcje Dziekana Wydzia u Handlu WSE 
w odzi, w latach 1958–1960 – Dziekana Wydzia u Handlowo-Towaroznawczego 
tej e WSE, natomiast w okresie 1965–1966 Prodziekana Wydzia u Ekonomiczno-
 -Socjologicznego U , 1966–1969 Dziekana Wydzia u Ekonomiczno-Socjologicznego 
U , a w latach 1972–1978 funkcj  Prorektora ds. Nauki U .

Pe nione funkcje oraz g boki osobisty ogl d organizacji i kierunków studiów 
w m.in. Wielkiej Brytanii, Zwi zku Radzieckim, USA nabyty podczas d ugookreso-
wych sta ów naukowych, a tak e wietna znajomo  ilo ciowych dyscyplin nauko-
wych wspomagaj cych nauki ekonomiczne z drugiej strony – zapewne wp yn y na 
stworzenie w a ciwej pocz tkowo formy kierunku „Ekonometria”, pó niej „Cyberne-
tyki ekonomicznej i informatyki”, a od 1992 r. „Informatyki i ekonometrii”. 

Prof. W. Welfe dzieli  swe zainteresowania naukowe i dydaktyczne mi dzy 
ekonometri  i statystyk . Pocz tkowo wi cej czasu po wi ca  statystyce a pó niej 
ekonometrii i ekonomii stosowanej.

Rzetelnie prowadzone wyk ady w Polsce i za granic  dotyczy y ekonometrii, 
ekonometrii stosowanej, statystyki, ekonometrycznego modelowania gospodarki 
narodowej, przep ywów mi dzyga ziowych.

By  promotorem ponad 150 prac magisterskich, 37 rozpraw doktorskich, opie-
kunem 15 rozpraw habilitacyjnych, a tak e tytu ów doktora honoris causa U  
(akademika A. G. Aganbegjana, noblisty L. Kleina). Pe ni  te  rol  recenzenta wielu 
wniosków habilitacyjnych i tytu ów profesorskich.

Pe ni c bez wysi ku funkcje administracyjne, podejmowa  si  pe nienia równo-
legle bardzo wp ywowych funkcji reprezentacyjnych i wykonawczych w ramach 
zmieniaj cych si  w czasie struktur  nansowania nauki polskiej (przewodnicz cego 
zespo ów tematycznych problemów resortowych, problemów centralnych, a w latach 
90. – projektów KBN. Za granic  od 1967 roku jest cz onkiem reprezentantem grupy 
LINK L. Kleina z USA prognozuj cej zachowanie wa nych – z punktu widzenia tej 
grupy – gospodarek.

Od 1974 r. by  g ównym organizatorem cyklu mi dzynarodowych konferencji 
MACROMODELS organizowanej przez Instytut Ekonometrii i Statystyki, które 
w latach 70. i 80. stanowi y wa ne forum dyskusji naukowych mi dzy naukowcami 
Zachodu i RWPG.

Prof. W. Welfe uczestniczy  w pracach Econometric Society (reprezentant 
Towarzystwa na Polsk  do roku 1993), Applied Econometric Association, European 
Economic Association, Association for Modelling and Forecasting Economies in 
Transition (AMFET; cz onek za o yciel i pierwszy prezydent tego towarzystwa), 
Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (cz onek Prezydium, z-ca przewodnicz cego, 
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przewodnicz cy), Komitetu Ekonomicznego PAN, Komitetu Nagród Pa stwowych, 
KBN (1994–2000 jako przewodnicz cy Zespo u Nauk Prawnych i Ekonomicznych), 
Fundacji Nauki Polskiej (od 1995 r.), Rady Naukowej ZBSE GUS i PAN, Nauko-
wej Rady Statystycznej GUS (z-ca przewodnicz cego), Rady G ównej Szkolnictwa 
Wy szego (2 kadencje), CKK ds. Kadr Naukowych (z-ca przewodnicz cego Sekcji 
Ekonomicznej), cz onek Rady Naukowej przy Prezydencie m. odzi (wieloletni 
przewodnicz cy), TN (przewodnicz cy Zarz du Wydzia u II Nauk Spo ecznych), 
Komitetu Redakcyjnego „Studiów Prawno-Ekonomicznych” (redaktor naczelny), 
„Wiadomo ci Statystycznych” (redaktor naczelny), rad redakcyjnych „Przegl du 
Statystycznego”, „Argumenta Oeconomica”, oraz „Bada  Operacyjnych i Decyzji”.

Profesor W. Welfe wielokrotnie by  wyró niany nagrodami: Zarz du G ównego 
PTE (1963), im O. Langego (1970), wpisem do Ksi gi Czynów i Osi gni  Nauki 
Polskiej (1973), Nagrod  Miasta odzi (1977), TN i Sekretarza Wydzia u I PAN 
(1993), a tak e nagrodami resortowymi i uczelnianymi.

Efekty dzia alno ci organizacyjno-dydaktycznej Prof. W. Welfe zosta y uhonoro-
wane wieloma odznaczeniami, tj. m.in. Krzy em Komandorskim z Gwiazd  Orderu 
Odrodzenia Polski (2001), Z otym Krzy em Zas ugi (1959), Z ot  Odznak  U  (1971), 
Krzy em Kawalerskim (1972), Krzy em O  cerskim (1980), Krzy em Komandorskim 
OOP (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1973), medalem „Uniwersytet 

ódzki w S u bie Spo ecze stwa i Nauki” (1975), Zas u ony Nauczyciel PRL (1978).
Przedstawiony zarys osi gni  Profesora W. Welfe jako, uczonego, nauczyciela, 

szefa i organizatora ilustruje jak wielk  rol  odgrywa  na gruncie dyscyplin wiedzy, 
które uprawia , a tak e ile swej energii po wi ca  dla o ywienia dzia alno ci nauko-
wo-badawczej i edukacyjnej w Polsce. Powtórzenie tych osi gni  w rodowisku 
statystyków i ekonometryków b dzie bardzo trudne.

W adys aw Milo – Uniwersytet ódzki




