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SPOTKANIE AUTORSKIE 

prof. Leszka Balcerowicza i dr. Andrzeja Rzo ńcy  
 
 

W piątek, 17 grudnia br. o godz. 18.00 w ksi ęgarni Traffic Club 
(ul. Bracka 25, Warszawa) odb ędzie si ę spotkanie autorskie 
prof. Leszka Balcerowicza i dr. Andrzeja Rzo ńcy, promuj ące 
wydanie ksi ąŜki „Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły 
napędowe i kryzysy – analiza porównawcza”. Na spotkanie , 
którego gospodarzem b ędzie Cezary Szymanek z Radia PiN, 
zapraszaj ą Fundacja FOR, Forum Europejskie przy Centrum 
Europejskim UW, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Traffic Club. 
 
Dlaczego Australia  oderwała się gospodarczo od Nowej 
Zelandii ? Dlaczego Austria  (niemal) dogoniła Szwajcari ę? 
Dlaczego Meksyk  jest duŜo biedniejszy od Hiszpanii ? Dlaczego 
Wenezuela  stała się biedniejsza od Chile ? W czym Portoryko  
przypomina byłą NRD? Dlaczego „komunistyczne” Chiny  

wyprzedziły „kapitalistyczne” Indie ? Dlaczego Pakistan  rozwijał się wolniej niŜ Indonezja ? 
Poprzez odpowiedzi na te i inne pytania autorzy ksiąŜki „Zagadki wzrostu gospodarczego. 
Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza” mierzą się z problemem, jakim są róŜnice 
we wzroście gospodarczym poszczególnych krajów.  
 
To fundamentalnie waŜne zagadnienie jest tu analizowane w odmienny sposób niŜ w innych 
pracach dotyczących wzrostu gospodarczego. Autorzy analizują bowiem systematyczne siły 
rozwoju oraz skutki rozmaitych kryzysów, koncentrując się na głębokich przyczynach 
wzrostu, a takŜe porównują celowo dobrane pary krajów, co pozwala na uniknięcie słabości, 
które pojawiają się, gdy badana jest albo szeroka grupa krajów, albo pojedynczy kraj. 
 
Jak pisze prof. dr hab. Stanisław Gomułka: UwaŜam ksiąŜkę za jedną z najciekawszych, 
jakie opublikowano w Polsce w ostatnich latach. Problematyka wzrostu gospodarczego jest 
skomplikowana z racji równoczesnego oddziaływania ogromnej liczby czynników, z których 
wiele jest słabo mierzalnych. Autorom tej ksiąŜki, w duŜym stopniu dzięki innowacyjnej 
metodzie badawczej i duŜej staranności, udało się wyjaśnić więcej, niŜ moŜna by oczekiwać 
od analizy czysto jakościowej, bez uŜycia metod ilościowych. (Źródło: 
http://forsal.pl/artykuly/460804,gomulka_o_zagadkach_wzrostu_gospodarczego.html) 
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