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 Monografia zasługuje na miano poważnego przedsięwzięcia edytorskiego. Autorem tej 

pracy jest jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, znany i uznany w świecie profesor 

ekonomii, o niekwestionowanych kompetencjach naukowych i niezwykle bogatym dorobku, 

m. in. w dziedzinie globalizacji, transformacji, rozwoju gospodarczego oraz polityki 

społeczno-gospodarczej. 

 Zamysł Autora jest czytelny i oryginalny: chodzi w gruncie rzeczy o pionierską próbę 

zaprezentowania instytucjonalnych i politycznych podstaw rozwoju gospodarczego. Jest to 

bez wątpienia pierwsza taka zwarta publikacja w polskim piśmiennictwie naukowym. Praca 

adresowana jest głównie do środowiska akademickiego (studenci, ponadto doktoranci i 

pracownicy naukowi), jak i do praktyków, w tym zapewne polityków. Krąg potencjalnych 

Czytelników jest zatem dość znaczny. 

 Recenzowana praca odznacza się ponadprzeciętnymi walorami merytorycznymi i 

metodycznymi. Układ pracy jest przejrzysty, kolejność rozważań do przyjęcia. Z punktu 

widzenia potencjalnych Czytelników zaletą pracy jest to, że jest ona zwięzła, skondensowana, 

niejako „kompaktowa”.  

 Problemy globalizacji oraz rozwoju gospodarczego należą do fundamentalnych 

kwestii analizowanych we współczesnym piśmiennictwie ekonomicznym. Z tego punktu 

widzenia recenzowaną pracę uznać należy za udaną próbę syntezy tego, co najważniejsze i 

najbardziej aktualne w zakresie tej problematyki.  

 Trzeba odnotować, że Autorowi przyszło zmierzyć się z przedsięwzięciem o wysokim 

poziomie złożoności. Ilustracją tego jest spis treści monografii, obejmującej osiem 

rozdziałów:  "Świat i my", "Meandry globalizacji", "Stare problemy w 'nowej gospodarce'", 

"Strategie rynkowej transformacji: skok czy ewolucja?", "Instytucjonalne i polityczne 

uwarunkowania przemienności tempa wzrostu", "Długofalowe implikacje rozwoju", "Siedem 

lekcji z polskiej transformacji", "Etyczne aspekty ekonomii i polityki gospodarczej".  



 Należy z uznaniem odnotować, że praktycznie w każdym z wymienionych rozdziałów 

Autor – odznaczający się od dawna suwerennością intelektualną – zaprezentował nowe myśli 

i oryginalne podejścia do analizowanej problematyki. Atutem Autora jest dysponowanie nie 

tylko rozległą wiedzą akademicką, ale i autentyczną znajomością świata, a także 

doświadczeniem praktycznym zdobytym w związku z pełnieniem wysokich funkcji 

publicznych w Polsce.  

 


