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Ksi ka autorek, wywodz cych si  ze ro-
dowiska naukowego Politechniki Pozna -
skiej, rekomendowana jest przez nie jako 
podr cznik przygotowany dla studentów 
studiuj cych w trybie niestacjonarnym na 
uczelniach technicznych. 

Ksi ka sk ada si  z trzech cz ci. 
W pierwszej �– zatytu owanej Wst p 

do teorii i praktyki gospodarki rynkowej �– 
autorki prezentuj  wspó czesne szko y eko-
nomiczne (rozdz. 1), m.in. neoklasyczn , 
monetarystyczn , ekonomi  poda y; w cie-
kawy i uporz dkowany sposób przedsta-
wiaj c najistotniejsze teorie, zarówno te 
b d ce ju  istotnym elementem historii 
my li ekonomicznej, jak i te stanowi ce 
wa ny wk ad do nauki wspó czesnych nam 
ekonomistów. 

W tej cz ci pracy zosta a omówiona 
równie  istota gospodarki rynkowej i typy 
systemów rynkowych (rozdz. 2): neolibe-
ralny (model anglosaski), socjaldemokra-
tyczny (model pa stwa dobrobytu), spo-
eczna gospodarka rynkowa (niemiecki 

ordoliberalizm) i model wschodnioazjatycki 
(�„azjatyckie tygrysy�”). Autorki prezentuj  
tak e zagadnienia, zwi zane z rol , jak  
pa stwo mo e pe ni  w gospodarce (rozdz. 
3), przedstawiaj c zarówno ewolucje pogl -
dów na ten temat, jak i argumenty przema-
wiaj ce �„za�” i �„przeciw�” ingerencji pa stwa 
w gospodark  (zwracaj  uwag  zarówno na 
kwestie zawodno ci rynku, jak i zawodno ci 
pa stwa).

W drugiej cz ci ksi ki autorki opisuj  
funkcjonowanie wspó czesnej gospodarki 
rynkowej, prezentuj c zagadnienia: spraw-
no ci gospodarki rynkowej, rozwoju oraz 
wzrostu gospodarczego, pieni dza i polityki 
pieni nej, nierównowagi we wspó czesnej 
gospodarce, bud etu pa stwa i transforma-
cji systemowej polskiej gospodarki.

W rozdziale po wi conym ocenie 
sprawno ci gospodarki rynkowej (rozdz. 4) 
autorki przedstawiaj  miary poziomu dzia-
alno ci w gospodarce, dokonuj c przegl du 

podstawowych makroagregatów (PNB, 
PNN, PKB, DN) i prezentuj c zachodz ce 
mi dzy nimi wspó zale no ci; przedsta-
wiaj  tak e metody oceny konkurencyjno ci 
gospodarki (opisuj  mierniki syntetyczne 
i cz stkowe), szczególn  uwag  po wi ca-
j c analizie i perspektywom wzrostu mi -
dzynarodowej konkurencyjno ci polskiej 
gospodarki.

We fragmencie po wi conym proble-
matyce wzrostu i rozwoju gospodarczego 
(rozdz. 5) autorki opisuj  m.in. miary wzro-
stu i rozwoju: wska niki ilo ciowe oraz 
jako ciowe (m.in. HDI �– Human Develop-
ment Index, HPI �– Human Povery Index, 
wska nik Giniego, krzywa koncentracji 
Lorenza).

W rozdziale po wi conym pieni dzu 
i polityce pieni nej (rozdz. 6) w konwen-
cjonalny, spotykany w wi kszo ci podr cz-
ników makroekonomii zaprezentowano 
histori  i funkcje pieni dza, rynek pieni dza 
�– z kategoriami popytu na pieni dz i poda y 
pieni dza, zjawisko kreacji pieni dza przez 
system bankowy, a tak e problemy polityki 
pieni nej (m.in. stopy procentowe, opera-
cje otwartego rynku, rezerwy obowi zkowe, 
operacje kredytowo-depozytowe).

W rozdziale dotycz cym nierównowagi 
gospodarczej (rozdz. 7) autorki przedsta-
wiaj  trzy tradycyjnie przywo ywane jej 
atrybuty: cykl koniunkturalny, bezrobocie 
i inflacj  �– prezentowane s  teorie charak-
terystyczne dla ró nych szkó  ekonomicz-
nych.

W kolejnym rozdziale (rozdz. 8) przed-
stawiony jest bud et pa stwa i problemy 
polityki fiskalne. Autorki po tradycyjnym 
wprowadzeniu do tych zagadnie  omawiaj  
wybrane problemy polityki fiskalnej, m.in. 
zale no  miedzy stop  podatkow  a wp y-
wami bud etowymi (krzywa Laffera), zwi -
zek mi dzy fiskalizmem a tempem wzrostu 
gospodarczego (klin podatkowy), relacje 
mi dzy deficytem bud etowym a deficytem 
finansów publicznych.
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T  cz  ksi ki zamyka rozdzia  po wi -
cony transformacji systemowej polskiej 
gospodarki (rozdz. 9). 

Trzecia cz  ksi ki po wi cona jest 
makroekonomii gospodarki wiatowej. 
Autorki omawiaj  problemy globalizacji, 
mi dzynarodowej integracji gospodarczej 
i mi dzynarodowych stosunków gospodar-
czych oraz makroekonomicznych dyspro-
porcji rozwojowych wspó czesnej gospo-
darki wiatowej. 

W rozdziale dotycz cym globalizacji 
(rozdz. 10) opisano korzy ci i zagro enia 
procesu globalizacji, zjawisko mi dzyna-
rodowego przep ywu kapita u (wyst puj -
cego w ró nych formach), dokonano oceny 
poziomu globalizacji gospodarki, wykorzy-
stuj c wska niki transnacjonalizacji �– tzw. 
wska niki korporacji transnarodowych 
KTN (wska niki efektywno ci gospodarki, 
wska niki finansowe dotycz ce inwestowa-
nia i wska niki swobody przep ywu kapita u 
ludzkiego) oraz przedstawiono rol  bezpo-
rednich inwestycji zagranicznych w proce-

sie globalizacji.
W rozdziale opisuj cym mi dzynaro-

dow  integracj  gospodarcz  (rozdz. 11) 
przedstawiono zarówno teoretyczne aspekty 
procesu integracji, jak i cechy integracji 
europejskiej, a tak e oczekiwania, skutki 
i wyzwania, jakie niesie za sob  uczestni-
ctwo Polski w Unii Europejskiej.

W rozdziale po wi conym mi dzy-
narodowym stosunkom gospodarczym 
(rozdz. 12) omówiono teorie wymiany 
mi dzynarodowej, pocz wszy od XVII-
wiecznych koncepcji A. Smitha (teoria 
kosztów absolutnych) i D. Ricardo (teo-
ria kosztów komparatywnych), a  po 
wspó czesne teorie neoczynnikowe (m.in. 
B. Ohlina i P.A. Samuelsona), teorie neo-
technologiczne (teoria luki technologicz-
nej, cyklu ycia produktu i korzy ci skali) 
i teorie popytowo-poda owe (teoria han-
dlu wewn trzga ziowego, podobie stwa 

preferencji i zró nicowanych produktów); 
przedstawiono poj cie i struktur  bilansu 
p atniczego, a tak e problemy stosunków 
monetarnych w gospodarce otwartej.

Ksi k  ko czy rozdzia , w którym opi-
sane s  makroekonomiczne dysproporcje 
rozwojowe wspó czesnej gospodarki wia-
towej (rozdz. 13). Autorki dokonuj  diag-
nozy stanu faktycznego, przedstawiaj c 
do wiadczenia krajów rozwini tych i krajów 
rozwijaj cych si  oraz analizuj c przyczyny 
i prezentuj c sposoby zapobiegania nara-
staniu dysproporcji rozwojowych (m.in. 
teorie modernizacji, teorie podstawowych 
potrzeb, teorie zale no ci) oraz konse-
kwencje istnienia dysproporcji rozwojowych 
(problem ywno ciowy, problem zad u enia 
mi dzynarodowego). 

Na szczególn  uwag  zas uguje niew t-
pliwie niekonwencjonalna struktura i uk ad 
recenzowanej ksi ki. Jest w niej zawarte 
nowe spojrzenie na makroekonomi , nie-
spotykane dot d w literaturze polskiej 
i wiatowej. Ale s  w ksi ce równie  frag-
menty, których pe ne zrozumienie wymaga 
znajomo ci poj  i koncepcji niewyja nio-
nych przez autorki ksi ki, co powoduje 
zatem konieczno  odwo ania si  do innych 
pozycji literatury przedmiotu. 

Mo na mie  w tpliwo ci, czy studenci 
studiów niestacjonarnych na kierunkach 
technicznych, dla których jest rekomendo-
wana recenzowana ksi ka, b d  w stanie 
samodzielnie si  ni  pos ugiwa . Natomiast 
niew tpliwie jest to interesuj ca pozycja 
na polskim rynku wydawniczym, pozwala 
rozszerzy  i uporz dkowa  posiadan  ju  
wiedz  oraz mo e stanowi  wa n  pozy-
cj  w zbiorze literatury uzupe niaj cej dla 
studentów wszystkich toków i kierunków 
studiów (tak e ekonomicznych).
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