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Badania

nad

wyborem

efektywnej

i skutecznej polityki zarz¹dzania d³ugiem
publicznym oraz nad kierunkami rozwoju
rynku

rz¹dowych

papierów

wartocio-

wych nale¿¹ do najbardziej istotnych obszarów zainteresowañ naukowych i analitycznych teoretyków i praktyków zwi¹zanych z polityk¹ finansow¹ pañstwa (polityk¹ bud¿etow¹ i monetarn¹).
Analizy dotycz¹ce form, metod i instrumentów, a tak¿e efektów polityki zarz¹dzania d³ugiem publicznym wraz z postêpuj¹cym procesem integracji w UE
w sferze finansowej, sta³y siê znacz¹cymi
elementami

polityki

gospodarczej

nie

tylko poszczególnych pañstw, ale rów-

ogromn¹ odpowiedzialnoæ za jego po-

nie¿ polityki wspólnoeuropejskiej. Doty-

myln¹ realizacjê i za pozytywny odbiór

czy to równie¿ sytuacji w naszym kraju.

przez czytelnika. Dlatego te¿, studiuj¹c

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwagi, nale-

pracê, odczuwa siê przede wszystkim at-

¿y z zadowoleniem przyj¹æ fakt wydania

mosferê powa¿nego, osobistego zaanga-

przez Bibliotekê Mened¿era i Bankowca

¿owania autorki w to, aby precyzyjnie

ksi¹¿ki Pani K. Marchewki-Bartkowiak,

zrealizowaæ swoje zamiary.

traktuj¹c tê pozycjê jako efekt niezwykle

Ju¿ w tym miejscu recenzji pragnê

ambitnego, rzetelnego i odpowiedzialne-

stwierdziæ, i¿ przynios³o to bardzo dobre

go przedsiêwziêcia naukowo-badawcze-

rezultaty.

go. Zmierza ona do analizy i oceny stanu

Pani K. Marchewka-Bartkowiak w kolej-

i kierunków rozwoju rynku rz¹dowych

nych fragmentach tej niezwykle cieka-

papierów wartociowych i jego roli oraz

wej i wartociowej ksi¹¿ki do urzeczy-

znaczenia w zmieniaj¹cej siê polityce za-

wistnienie swoich intencji, zas³uguje na

rz¹dzania d³ugiem publicznym w rezul-

wysok¹ ocenê.

tacie pozwalaj¹cej na formu³owanie po-

W

Konsekwencja,

rezultacie

z

jak¹

recenzowan¹

d¹¿y

pozycjê

stulatów dotycz¹cych przysz³oci (zak³a-

oceniam bardzo pozytywnie. Uwa¿am, i¿

daj¹cych równie¿ mo¿liwoæ stworzenia

Pani K. Marchewka-Bartkowiak, dostrze-

zintegrowanego rynku unijnego rz¹do-

gaj¹c

wych papierów wartociowych). Ksi¹¿ka

zwi¹zanych

zas³uguje na uwagê, uznanie i oczywicie

prowadzonej przez kraje UE i Polskê

wysok¹ ocenê.

polityki

i

doceniaj¹c
z

wagê

koniecznymi

zarz¹dzania

problemów
zmianami

d³ugiem

publicz-

Pani K. Marchewka-Bartkowiak, sta-

nym i rozwojem rynku rz¹dowych papie-

wiaj¹c sobie ambitny cel naukowo-ba-

rów wartociowych, powiêci³a tym za-

dawczy i wydawniczy, bierze wiadomie

gadnieniom bardzo dobr¹ pod wzglêdem
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merytorycznym i metodologicznym, a po-

wa¿ania rozpoczynaj¹ siê od rzeczy ele-

nadto ze wszech miar po¿yteczn¹ dla teo-

mentarnych (przyczyny i konsekwencje

rii i polityki finansowej ksi¹¿kê.

oraz interpretacje deficytu bud¿etowego

Ma ona charakter teoretyczno-empi-

i d³ugu publicznego).

ryczny. Rozwa¿ania o charakterze syste-

Pani K. Marchewka-Bartkowiak przy-

mowo-teoretycznym tworz¹ bardzo dobr¹

wo³uje tu pogl¹dy przedstawicieli ró¿-

podstawê

nych

do

okrelenia

zasadniczych

kierunków

ekonomii.

Znajomoæ

obszarów badawczych o charakterze em-

tych koncepcji u³atwia objanienie pro-

pirycznym, w których zakresie dokonano

cesów zachodz¹cych w sferze praktycz-

rzetelnej analizy zasad, mechanizmów

nej realizacji polityki finansowej (bud¿e-

i instrumentów zwi¹zanych z polityk¹

towej i pieniê¿nej).
Kolejny fragment powiêcony zosta³

zarz¹dzania d³ugiem publicznym w UE

ju¿ w ca³oci empirycznej analizie da-

i w Polsce.
ca³y

nych dotycz¹cych kszta³towania siê defi-

wachlarz uwarunkowañ ekonomicznych

cytu bud¿etowego i d³ugu publicznego

i instytucjonalno-prawnych oraz organi-

w

zacyjnych,

19801992, 19932001.

W

analizie

tej

które

uwzglêdniono

stworzy³y

podstawê,

dwu

wyodrêbnionych

okresach:

z jednej strony do ocen konsekwencji

Podzia³ ten uwa¿am za s³uszny. Poli-

wyboru okrelonych strategii i technik

tyka ekonomiczna, a zw³aszcza polityka

operacyjnych, a z drugiej pozwoli³y na

fiskalna i monetarna w tych okresach

formu³owanie wniosków i postulatów do-

w

tycz¹cych przysz³oci.

pod

Struktura

ksi¹¿ki

podzielonej

na

analizowanych
wp³ywem

krajach

pozostawa³a

okrelonych

koncepcji

i kierunków myli ekonomicznych odno-

wstêp, piêæ rozdzia³ów, zakoñczenie, za-

sz¹cych

³¹czniki,

tabel,

poszczególnych pañstw oraz zasad funk-

schematów i wykresów jest odzwiercied-

cjonowania w ramach Unii Europejskiej.

leniem

bibliografiê

oraz

spis

usystematyzowanego

siê

Bogaty

podejcia

do

praktyki

zestaw

danych

gospodarczej

dotycz¹cych

autorki do analizy problemów objêtych

dwu grup zagadnieñ (zwi¹zanych z defi-

tytu³em pracy, a jednoczenie konsek-

cytem i d³ugiem) w ujêciu historycznym,

wentnego d¹¿enia do tego, aby czytelnik

aktualnym i prognostycznym wraz z po-

z zainteresowaniem ledzi³ przebieg wy-

wa¿nymi, merytorycznymi

wodów.

mi i interpretacjami, ocenami i wnioska-

We w s t ê p i e autorka w sposób jednoznaczny,

precyzyjny

i

umotywowany

logicznymi przes³ankami swoich intencji

komentarza-

mi tworz¹ niezwykle cenn¹ empiryczn¹
ilustracjê poddawanych analizie problemów.
Rozdzia³ drugi

oraz zamiarów naukowych, przedstawi³a

wprowadza czy-

informacje o charakterze i zakresie prze-

telnika w obszar spraw zwi¹zanych z za-

prowadzonej

rz¹dzaniem d³ugiem publicznym w teorii

analizy

oraz

jej

celu.

Ta

prosta w swoim wyrazie, a jednoczenie

i

przekonywaj¹ca

podjêtego

tematów poddanych analizie w tym frag-

uzupe³-

mencie ksi¹¿ki doskonale ilustruje ob-

niona zosta³a informacj¹ o zawartoci me-

szar zagadnieñ, które s¹ przedmiotem

rytorycznej poszczególnych rozdzia³ów.

rozwa¿añ autorki.

wysi³ku

prezentacja

naukowo-badawczego

Rozdzia³

pierwszy

(podobnie

praktyce

Unii

Europejskiej.

Wykaz

Pani K. Marchewka-Bartkowiak pre-

zreszt¹ jak i kolejne rozdzia³y) ³¹czy w so-

zentuje wiêc kolejno:

bie aspekty teoretyczne z praktycznymi.

 istotê i funkcje polityki zarz¹dzania

Jego tytu³owi (Deficyt bud¿etowy i d³ug

d³ugiem publicznym oraz czynniki od-

publiczny w teorii i praktyce Unii Europejskiej)

zosta³a

cile

podporz¹dkowana

zarówno jego struktura, jak i treæ. Roz-

ekonomia 9

dzia³uj¹ce na to zarz¹dzanie,
 wp³yw polityki zarz¹dzania d³ugiem
na ró¿ne obszary gospodarki,
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 cele i strategie zarz¹dzania d³ugiem

zentacj¹ stanu i struktury rynku rz¹do-

wraz z zasadami formu³owania tych

wych papierów wartociowych jako instrumentów finansowania deficytu bud¿e-

celów,
 nowe tendencje w rozwi¹zaniach instytucjonalnych polityki zarz¹dzania

towego i d³ugu publicznego, a w rezultacie
instrumentów zarz¹dzania tym d³ugiem.

d³ugiem w Unii Europejskiej oraz no-

Autorka s³usznie przyjmuje tezê, i¿

we kierunki prowadzenia polityki in-

rozwój rz¹dowych papierów wartocio-

formacyjnej.

wych

Poza wysoce pozytywnymi walorami

poprawê p³ynnoci, przejrzystoci i bez-

merytorycznymi rozwa¿ania w tym roz-

powinien

siê

odbywaæ

poprzez

pieczeñstwa omawianego rynku.

dziale zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê ze

Pani K. Marchewka-Bartkowiak, do-

wzglêdu na umiejêtn¹ i niezwykle po¿y-

konuj¹c teoretycznego podzia³u czynni-

teczn¹

skomplikowanych

ków determinuj¹cych rozwój rynku rz¹-

danych opartych na rozproszonych infor-

prezentacjê

dowych papierów wartociowych, wyko-

macjach

rzystuje  dla uzyskania wiêkszego stop-

uzyskanych

z

poszczególnych

pañstw.

nia praktycznej u¿ytecznoci formu³owa-

Bardzo

pozytywnymi

walorami

po-

nych przez siebie zaleceñ  dokumenty

znawczymi cechuje siê fragment oma-

miêdzynarodowych organizacji (Miêdzy-

wianego rozdzia³u, w którym zaprezento-

narodowego

wano nowe tendencje w rozwi¹zaniach

Banku wiatowego, Banku Rozrachun-

instytucjonalnych

ków Miêdzynarodowych, Komisji Euro-

polityki

zarz¹dzania

d³ugiem publicznym w UE.

Walutowego,

pejskiej). W rezultacie powstaje bardzo

Opracowane przez autorkê schematy
wraz z ich omówieniami, dotycz¹ce:

cenne zestawienie podstawowych grup
czynników rozwojowych.

 modeli instytucjonalnych i operacyj-

R o z d z i a ³ c z w a r t y nosz¹cy tytu³

nych rozwi¹zañ w polityce zarz¹dza-

Strategia

nia d³ugiem publicznym,

nym w pañstwach Unii Europejskiej

 instytucji

zarz¹dzaj¹cych

d³ugiem

publicznym w krajach UE,

pozwalaj¹ (uwzglêdniaj¹c równie¿ efekz

poprzednich

d³ugiem

publicz-

oce-

niam jako niezwykle cenne ród³o infor³ach

poszczególnych

fragmentów

roz-

dzia³ów obszarów polityki zarz¹dzania

nym w wybranych krajach,

analizy

zarz¹dzania

macji dotycz¹cych wymienionych w tytu-

 agencji zarz¹dzania d³ugiem publicz-

ty

Funduszu

d³ugiem publicznym w pañstwach UE.

fragmentów

Te fragmenty ksi¹¿ki Pani K. Mar-

pracy) na uznanie i poparcie stwierdze-

chewki-Bartkowiak

nia

nastêpuj¹co:

imponuj¹cy zestaw danych opatrzonych

przejrzystoæ dzia³ania, wysoka wiarygod-

wysokiej klasy merytorycznymi interpre-

noæ oraz samodzielnoæ w podejmowaniu

tacjami i ocenami informuj¹cymi o sta-

decyzji to podstawowe warunki, jakie sta-

nie

ra siê spe³niaæ obecna polityka zarz¹dza-

Autorka, prezentuj¹c okrelone wielko-

nia d³ugiem publicznym w wiêkszoci kra-

ci, fakty, wydarzenia, zjawiska i procesy

autorki

jów UE

brzmi¹cego

Intencjê

rozwa¿añ
odczytujê

w

poszczególnych

bowiem

krajach.

zwi¹zane z analizowanymi problemami,

 s. 56.

trzecim

rzeczy

zawieraj¹

w
jako

rozdziale
d¹¿enie

do

okrelenia w koñcowej jego czêci kierunków rozwoju rynku rz¹dowych papie-

wskazuje na ich uwarunkowania, pierwotne i wtórne przyczyny, konsekwencje
oraz perspektywiczne programy czy te¿
nowe strategie i kierunki dzia³ania.

Europejskiej

Na bardzo wysok¹ ocenê zas³uguj¹

oraz czynników warunkuj¹cych ten roz-

równie¿ wskazania dotycz¹ce wspólnych

wój. Te finalizuj¹ce przeprowadzon¹ ana-

tendencji

lizê wskazania poprzedzone zosta³y pre-

obszaru UE.

rów
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Podobnie jak w stosunku do poprzed-

nie)

wskazuje

na

aspekty

teoretyczne

nich rozdzia³ów, tak i w odniesieniu do

omawianych w ksi¹¿ce problemów w ujê-

tego nale¿y podkreliæ i bardzo wysoko

ciu tych dwu kierunków myli ekono-

oceniæ ogromny, osobisty wysi³ek badaw-

micznej. Jest to sprawa o tyle istotna, i¿

czy Pani K. Marchewki-Bartkowiak na

to w³anie te nurty ekonomii i formu³o-

rzecz

obrazu

wane przez nie wnioski oraz postulaty

sytuacji w sferze koordynacji strategii

dotycz¹ce równowagi bud¿etowej wp³y-

zarz¹dzania d³ugiem publicznym w pañs-

wa³y (i wp³ywaj¹) w bardzo powa¿nym

stworzenia

przejrzystego

stopniu na charakter rozwi¹zañ prak-

twach Unii Europejskiej.
Zakres i charakter zebranych infor-

tycznych w ramach polityki gospodarczej

macji, sposób ich prezentacji, formu³o-

poszczególnych pañstw. Mylê wiêc, i¿

wane oceny i spostrze¿enia oraz wyci¹ga-

szersze

ne wnioski zas³uguj¹ na bardzo wysok¹

nurtów w ekonomii by³oby celowe i po¿y-

ocenê. Wskazania dotycz¹ce skonstruo-

teczne równie¿ dla zrozumienia istoty

wanych

wspó³czesnych

i

zrealizowanych

rozwi¹zañ

w poszczególnych krajach, a tak¿e w ramach

wspólnych,

unijnych

warunków

nawi¹zanie

do

metod

wymienionych

rozwi¹zywania

problemu d³ugu publicznego.
Po drugie, mylê, i¿ elementem wzbo-

stwarzaj¹ dobr¹ podstawê do interesu-

gacaj¹cym

j¹cych, wiarygodnych, a nade wszystko

przeprowadzon¹ w ksi¹¿ce by³yby spo-

po¿ytecznych z punktu widzenia mo¿li-

strze¿enia zwi¹zane z globalizacj¹ i libe-

woci

ralizacj¹ na miêdzynarodowych rynkach

przenoszenia

(równie¿

w

naszych

i

wykorzystania

warunkach)

do-

wiadczeñ krajów UE.
Rozdzia³

pi¹ty

odzwierciedla stan omawianego segmentu finansów publicznych w naszym kraju.
Autorka dziêki tej prezentacji wskana

kapita³owych. Rz¹dowe papiery warto-

zakres

rodowym rynku finansowym.
Wskazanie

na

istnienie

okrelonych

relacji miêdzy tendencjami zwi¹zanymi
z integracj¹ regionaln¹ (europejsk¹) i procesami globalizacji i liberalizacji w przep³ywach us³ug finansowych i kapita³u z ich

w sferze zarz¹dzania d³ugiem publicz-

oddzia³ywaniem na efektywnoæ zarz¹dza-

nym, aby z jednej strony dorównaæ kra-

nia d³ugiem publicznym i rozwojem rynku

jom UE, a z drugiej wykorzystaæ mo¿li-

rz¹dowych papierów wartociowych by³o-

woci, jakie daje przysz³e cz³onkostwo

by chyba uzasadnione.

nawet

dzia³añ,

miotem handlu na szerokim miêdzyna-

podjête

a

i

analizê

które

powinny,

skalê

po¿yteczn¹

ciowe poszczególnych pañstw s¹ przedpowiêcony za-

rz¹dzaniu d³ugiem publicznym w Polsce

zuje

bardzo

musz¹

byæ

w Unii i fakt wejcia na europejski rynek
finansowy.
Formu³uj¹c

Dokonuj¹c generalnej oceny recenzowanej

powy¿sze

opinie,

doty-

cz¹ce poszczególnych fragmentów ksi¹¿ki,
pragnê zwróciæ uwagê na dwie kwestie:

ksi¹¿ki

-Bartkowiak,
szczególne

Pani

pragnê

walory

K.

Marchewka-

podkreliæ

jej

poznawczo-informa-

cyjne czy wrêcz dokumentacyjne, wp³y-

Po pierwsze, wydaje siê, i¿ autorka

waj¹ce niezwykle pozytywnie na wzboga-

przyj¹wszy za³o¿enie o powszechnej, ca-

cenie wiedzy (teoretycznej i praktycznej)

³ociowej i gruntownej znajomoci sta-

dotycz¹cej zarz¹dzania d³ugiem publicz-

nowiska

keyne-

nym w krajach zintegrowanej Europy.

sowskiej i monetarystycznej w odniesie-

Odnosi siê to zarówno do dotychczaso-

niu do problemów równowagi bud¿eto-

wych

wej, deficytu i d³ugu publicznego i mo¿li-

d³ugiem z jej zasadami, mechanizmami

przedstawicieli

szko³y

rezultatów

polityki

zarz¹dzania

wych sposobów przywracania tego stanu

i instrumentami (w tym przede wszyst-

równowagi w przypadku pojawienia siê

kim

odpowiedniego

dysproporcji,

wymi), jak i jej bie¿¹cych problemów

zbyt syntetycznie (mo¿ny by rzec sygnal-

oraz wyzwañ przysz³ociowych, g³ównie

ekonomia 9
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rz¹dowymi

papierami

wartocio-
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procesów

niem strategii i technik operacyjnych

integracyjnych, równie¿ w sferze polityki

zwi¹zanych z zarz¹dzaniem t¹ sfer¹ poli-

finansowej krajów UE.

tyki gospodarczej w Polsce.

w

zwi¹zku

z

intensyfikacj¹

Wykorzystuj¹c w okrelonym stopniu

Posiada to ogromne znaczenie w pro-

niedostatek tego typu pozycji (komplek-

cesach dostosowawczych towarzysz¹cych

sowo

ubieganiu siê naszego kraju o cz³onkostwo

i

wieloaspektowo

analizuj¹cych

okrelone w tytule ksi¹¿ki zagadnienia)

w UE i potem samemu cz³onkostwu.

w naszej literaturze powiêconej finan-

Gor¹co polecam lekturê tej bardzo

som, praca ta spe³nia niew¹tpliwie rów-

wartociowej i interesuj¹cej ksi¹¿ki au-

nie¿ funkcjê pobudzaj¹c¹ do rozszerze-

torstwa Pani K. Marchewki-Bartkowiak.

nia i pog³êbienia badañ nad doskonale-
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