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Treść książki dotyczy szczególnego problemu, a mianowi-
cie związku teorii ekonomii ze zjawiskami światowego kry-
zysu gospodarczego. Jest to jednak problem wieloelementowy, 
wymagający z jednej strony skupienia uwagi na zawartościach 
antykryzysowych w samych teoriach i ich oddziaływaniu na 
praktykę gospodarczą, a z drugiej strony na określeniu spe-
cyfiki kryzysu występującego w funkcjonujących systemach 
gospodarczych i politycznych, obnażającej niewydolność nauki 
ekonomii w zapobieganiu kryzysom i w tworzeniu sprawnych 
terapii antykryzysowych. 

Książka składa się z dwóch części. Celem części pierwszej 
jest ocena głównych teorii zawierających instrumenty mające 
służyć do zapobiegania nierównowadze gospodarczej i zagro-
żeniom kryzysowym. Formułowane na podstawie tych teorii 
doktryny na użytek polityki gospodarczej są poddawane kry-
tyce z punktu widzenia zniekształceń ideologicznych wywoły-
wanych w ekonomii oraz nieskuteczności omawianych doktryn 
w świetle kryzysowych następstw ich stosowania. W części 
drugiej są identyfikowane braki i błędy w teoriach mainstre-
amu makroekonomii i modelach o przeznaczeniu empirycz-
nym, a także są podejmowane próby modyfikacji i udoskona-
leń w tych teoriach i modelach.
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Zestaw analizowanych teorii i modeli obejmuje głównie 
prace A. Smitha, D. Ricarda, J.M. Keynesa, P. Samuelsona, 
F. Hayeka i M. Friedmana. Analizy służą poszukiwaniu czyn-
ników kryzysogennych w samych teoriach i w praktyce gospo-
darczej, a także sprawnych rozwiązań modelowych i sposobów 
ich wykorzystania w polityce gospodarczej, umożliwiających 
zwalczanie kryzysu światowego.

W takim ujęciu jest uwzględniana problematyka dolara 
i  euro jako walut światowych funkcjonujących w warunkach 
wadliwego interwencjonizmu i zdeformowanych rynków finan-
sowych. Oddzielne rozdziały są poświęcone mankamentom 
ustrojowym Unii Europejskiej, strefy euro oraz polskiemu 
modelowi ustrojowemu. W ramach rozpatrywanej ewolucji są 
omawiane aspekty prognostyczne dotyczące amerykańskiego 
i europejskich modeli kapitalizmu. W ostatnim rozdziale jest 
przedstawiony rozwinięty model ricardiański mogący słu-
żyć zalecanej w literaturze modernizacji polityki przemysło-
wej, w  której istotna jest identyfikacja dziedzin specjalizacji 
eksportowej oraz przekształceń strukturalnych w gospodarce. 
Natomiast w strategiach korporacji transnarodowych model 
ten może być przydatny do rozwiązywania problemów lokali-
zacji zakładów korporacji w skali globalnej na podstawie ana-
lizy przewag komparatywnych, co jest przewidywane w teo-
rii konkurencyjności korporacji. Aneks zawiera raport z badań 
zespołowych, testujących prezentowany w rozdziale 7 model 
mnożnika w gospodarce otwartej Samuelsona, w wersji zmo-
dyfikowanej. 

Pragnę wyjaśnić, że charakter zadań przyjętych w I części 
pracy wymagał podejmowania polemiki zarówno ze zwolenni-
kami przekształceń słusznych koncepcji teoretycznych w kie-
runku wadliwych rozwiązań o charakterze ideologicznym, jak 
i przedstawicielami świata polityki, a także mediów, propa-
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gującymi często hasła pseudomodernizacyjne lub o charakte-
rze ideologicznego fundamentalizmu prawicowego czy lewico-
wego. 

Składam podziękowanie Władzom Uczelni Łazarskiego za 
opublikowanie tej pracy. Dziękuję również dr. Józefowi Bisku-
powi, dr. Jerzemu Kurowi i mgr. Zbigniewowi Fornalowi za 
opinie i liczne uwagi o jej treści. Dużą pomocą były dla mnie 
dyskusje z udziałem b. Dyrektora Departamentu Informa-
cji UNCTAD, mgr. Macieja Tymowskiego oraz dr. Andrzeja 
Kurnickiego, za co jestem im wdzięczny. Pragnę też wyrazić 
wdzięczność pierwszym jej recenzentom, moim synom, Ada-
mowi i Grzegorzowi za ich cenne rady i mobilizującą krytykę. 
Pani Redaktor Marii Furman dziękuję za pomoc redakcyjną.

Oczywiście, za wadliwe sądy i ewentualne zarzuty stawiane 
w książce niesłusznie wyłączną odpowiedzialność ponosi autor.

Marian Guzek


