
30 kwiecień - maj 2013

s
t

y
l

 
ż

y
c

i
a

„Wędrujący świat” (bestseller!!!) „Świat na 
wyciągnięcie myśli”, wreszcie - opublikowana na 
początku marca 2013 pozycja „Dokąd zmierza 
świat. Ekonomia polityczna przyszłości” – te i 
takie książki mógł w Polsce napisać tylko jeden 
autor - Prof. Grzegorz W. Kołodko.

Kołodko to jeden z najwybitniejszych współ-
czesnych polskich uczonych, światowy autorytet 
w dziedzinie ekonomii, jeden z naszych „ekspor-
towych” ekonomistów, o imponującym, wielo-
języcznym dorobku naukowym, znany i uznany 
za granicą (USA, Rosja, Chiny etc.), członek 
Europejskiej Akademii Nauki, Kultury i Sztuki, 
były wicepremier i minister finansów, podróż-
nik, fotografik, maratończyk, admirator kultu-
ry wysokiej. A przy tym erudyta, wykładowca, 
eseista, tytan pracy, barwna postać, autor suwe-
renny intelektualnie, raczej solista niż chórzysta, 
niedbający o tzw. poprawność polityczną, często 
kontrowersyjny. 

„Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna 
przyszłości” jest bez wątpienia kolejną książką 
niezwykłą, wychodzącą poza ramy ekonomii, 
błyskotliwą, napisaną z rozmachem i fantazją. To 
książka z definicji naukowa, ale pod względem 

Lektury „Świata Biznesu”

Manifest antyneoliberalny
stylu nawiązująca do tzw. beletrystyki naukowej, 
czy też tzw. esejów naukowych. Tak się współcze-
śnie pisze bestsellery. To manifest antyneolibe-
ralny, lecz nie antyliberalny…

O treści tej książki informują tytuły szesna-
stu rozdziałów: Ekonomia uczciwa, czyli czym 
jest współczesna ekonomia, a czym być powin-
na; Czy gospodarcza przyszłość da się zapro-
jektować?; Przydatność ekonomii w kreowaniu 
rzeczywistości; Globalizacja-incydent historii?; 
Rynek i państwo w epoce globalizacji; Gospo-
darka bez wartości jest jak życie bez sensu; Mię-
dzynarodowe porozumienia i nieporozumienia; 
Społeczne i ekologiczne granice wzrostu; Jeszcze 
jedna wędrówka ludów; Biedni i bogaci; Czy 
zbawi nas postęp techniczny; Kto więcej wie, 
tego na wierzchu, czyli rola mądrości, wiedzy  
i umiejętności; Zanim wybuchnie pokój; Wiek 
Azji z cywilizacją euroatlantycką w tle?; Nowy 
Pragmatyzm, czyli ekonomia umiaru; Czy czeka 
nas happy end?

Otrzymaliśmy w ten sposób trzecią próbę opi-
su i interpretacji naszego niestabilnego świata. 
Czytajmy, naprawdę warto.

Stanisław Flejterski

Grzegorz W. Kołodko
„Dokąd zmierza świat. 
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