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Kto powiedział, że ekonomia musi być nudna? Z pewnością nie profesor Grzegorz W. Kołodko,
jeden z największych światowych autorytetów w tej dziedzinie, a zarazem doświadczony polityk, zapalony
podróżnik i znakomity popularyzator wiedzy. Przemiany w globalnej gospodarce dotyczą nas wszystkich,
również dlatego, że wiążą się z przemianami w kulturze, rozwojem nauki, wahaniami sytuacji politycznej.
By jednak zrozumieć obecną kondycję ludzkości i stan gospodarki światowej oraz długofalowe procesy
kształtujące przyszłość, trzeba sięgnąć poza granice własnej codzienności i rodzinnego kraju. Poza
ograniczenia jednej dziedziny naukowej i jednego paradygmatu. A nawet poza teraźniejszość, sięgając
daleko w przeszłość – oraz w dekady i epoki, które dopiero nadejdą.
„Wędrujący świat” to dzieło wielowątkowe i niezwykle barwne, zaskakujące rozmachem, a zarazem
ujmujące żywym i przystępnym językiem, dzieło tyleż naukowe, co literackie. To fascynująca wędrówka, w
której przekraczamy granice między dziedzinami nauki, kontynentami i pokoleniami. Wykraczamy także
poza tradycyjny tekst, książkę bowiem uzupełnia powiązany z nią portal internetowy.
„Wędrujący świat” to frapujący przewodnik po współczesności i wskazówka na przyszłość,
otwierająca oczy i umysły książka dla wszystkich ciekawych prawdy o świecie, w którym żyjemy.

Ekonomista wdarł się w wędrujący świat i znalazł się w gąszczu nękających nas zagadnień.
Kołodko nie boi się czyhającej na śmiałka plątaniny, przecina ją ostrzem swojego zawsze czujnego
optymizmu. Odwaga, z jaką rozbija konformizm, hipokryzję i wygodnictwo myślowe, jego
kompetencja i doświadczenie praktyka, erudycja, którą się wspomaga, także humanistyczna, od
Hafiza po Montaigne'a i Orwella, swada, z jaką prowadzi narrację, posługuje się anegdotą i ironią
– to imponujące!
Józef Hen, pisarz
Grzegorz Kołodko odegrał ważną rolę w przekształcaniu polskiej gospodarki. Dobrze zna
świat i ma wiele oryginalnych spostrzeżeń na temat jego problemów i trendów zmian. Lektura tej
książki przyniesie korzyść każdemu, kto się interesuje rozwojem gospodarczym.
Robert A. Mundell, laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii

Grzegorz Kołodko to jeden z najprzenikliwszych obserwatorów światowej gospodarki, z
wieloletnim doświadczeniem zarówno naukowca, jak i praktyka. Jego prace są zawsze ważnym
punktem wyjścia debat i dyskusji o ekonomii politycznej globalizacji.
Francis Fukuyama, autor Końca historii
Ta książka to arcydzieło stworzone przez myśliciela, który jest jednocześnie praktykiem
transformacji gospodarczej i polityki w realnym świecie.
Justin Yifu Lin, wiceprezydent Banku Światowego

