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System finansowy w Polsce, redaktorzy naukowi: Bogus³aw Pietrzak, Zbigniew Polañski,
Barbara Woniak, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2003, stron 839.

Szeroko rozumiany system finansowy
wspó³czesnego pañstwa, traktowany jako
obiekt naukowego opisu, wymaga powa¿nego i g³êbokiego wysi³ku naukowego.
Ranga tego wysi³ku ronie w warunkach
dynamicznej i gruntownej przebudowy
tego systemu, do której dochodzi w okresie transformacji. Taki wysi³ek podj¹³ zespó³ znakomitych specjalistów, w wielu
przypadkach autorów licznych publikacji i licz¹cego siê dorobku badawczego,
w obszernej pracy powiêconej systemowi finansowemu w Polsce, opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN,
pod redakcj¹ Profesorów  Bogus³awa
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Pietrzaka, Zbigniewa Polañskiego i Barbary Woniak.
Recenzowana ksi¹¿ka jest pozycj¹ znakomit¹ pod ka¿dym wzglêdem. Obejmuje
ona swoj¹ tematyk¹ szeroki zakres zagadnieñ finansowo-ekonomicznych, zwi¹zanych z systemem bankowym i polityk¹ pieniê¿n¹, finansami publicznymi oraz finansami podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. Jednoczenie, w szerokiej dziedzinie badawczej, jak¹ s¹ finanse,
publikacja ta ma charakter interdyscyplinarny. Poprzez ujêcie problemowe kilku
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ obszarów, publikacja pokazuje logiczne zwi¹zki ca³ego
systemu finansowego, niezale¿nie od jego
wymiaru  makroekonomicznego jak polityka pieniê¿na  a tak¿e mikroekonomicznego  jak ekonomika gospodarstwa
domowego. Warto podkreliæ, ¿e poruszone przez autorów obszary s¹ tradycyjnie
tematami zainteresowañ ró¿nych wyk³adów i specjalizacji akademickich  co
czêsto prowadzi do oderwania ich i traktowania jako wydzielonych pól badawczych w oderwaniu od pozosta³ych czêci
systemu finansowego. W takim kontekcie,
kompleksowa publikacja System finansowy w Polsce mo¿e pos³u¿yæ jako dobry
materia³ uzupe³niaj¹cy dla s³uchaczy
wielu ró¿nych wyk³adów akademickich
 na przyk³ad z polityki pieniê¿nej, bankowoci, ubezpieczeñ, finansów publicznych, finansów przedsiêbiorstw itp.
W rozdziale wprowadzaj¹cym skoncentrowano siê na ogólnych kwestiach
dotycz¹cych funkcjonowania wspó³czesnych systemów finansowych. Zaprezentowano funkcje systemu finansowego, jego
strukturê, istotê oraz cechy wspó³czesnego pieni¹dza i bank centralny jako instytucjê publiczn¹. Przedstawiono równie¿
system finansowy jako rodowisko funkcjonowania podmiotów sfery realnej.
Pierwsza czêæ ksi¹¿ki dotyczy systemów finansowych. Scharakteryzowano
w tej czêci podstawowe zagadnienia
zwi¹zane z systemem bankowym, polityk¹ pieniê¿n¹, wymienialnoci¹ pieni¹-
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dza, miêdzybankowym rynkiem pieniê¿nym i pozosta³ymi segmentami rynku
pieniê¿nego, a tak¿e rynkiem kapita³owym, walutowym instrumentów pochodnych i ubezpieczeniowym. Zaprezentowano równie¿ strukturê i funkcjonowanie systemu p³atniczego. Wiele z przedstawionych zagadnieñ powinno byæ nieod³¹cznym sk³adnikiem wiedzy studentów kierunków finansowo-bankowych.
Dziêki uwadze powiêconej analizie trudnych zagadnieñ, np. zwi¹zanych z rynkiem walutowym czy instrumentów
pochodnych  problemów bêd¹cych najczêciej tematem zajêæ specjalizacyjnych
 publikacja mo¿e byæ tak¿e polecana
przez dydaktyków studentom poszukuj¹cym informacji o zaawansowanych rynkach.
Druga czêæ ksi¹¿ki dotyczy publicznego systemu finansowego. Rozdzia³y
obejmuj¹ swoj¹ tematyk¹ zarówno problemy instytucjonalno-organizacyjne, jak
i zagadnienia zarz¹dzania finansami
pañstwa i finansami samorz¹du terytorialnego. Przedstawiono za³o¿enia teoretyczne, ogólne zasady funkcjonowania
oraz elementy publicznego systemu finansowego, a tak¿e dokonano jego analizy w ró¿nych aspektach  pañstwowej
gospodarki bud¿etowej, systemu finansowego jednostek samorz¹du terytorialnego oraz funduszy celowych i pomocy
publicznej. Zwrócono równie¿ uwagê na
problematykê prowadzenia polityki fiskalnej oraz kwestie zarz¹dzania d³ugiem
publicznym.
Trzecia czêæ ksi¹¿ki nawi¹zuje do
finansów gospodarstw domowych oraz
przedsiêbiorstw, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich sposobów finansowania. Bez
tych uczestników gry rynkowej istnienie
ca³ego systemu finansowego nie mia³oby
uzasadnienia  zatem warto zachêcaæ
studentów do uzupe³niania wiedzy na temat ekonomiki podstawowych podmio-
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tów sfery realnej. W zamykaj¹cym ksi¹¿kê rozdziale powrócono do bardziej syntetycznego spojrzenia na system finansowy  dokonano analizy krajowego systemu finansowego w kontekcie globalizacji i dostosowywania siê do wymogów
Unii Europejskiej.
Ksi¹¿ka jest kompleksow¹ publikacj¹, mog¹c¹ stanowiæ we fragmentach
ród³o podstawowej wiedzy, a tak¿e wiedzy specjalistycznej w zakresie niektórych tematów na wybranych kierunkach
i specjalnociach. Ka¿dy rozdzia³ ksi¹¿ki
jest zakoñczony spisem literatury, co
pozwoli dociekliwym studentom i badaczom problematyki systemu finansowego
na pog³êbienie wiedzy we wskazanych
materia³ach ród³owych. Z tego wzglêdu
praca ma dodatkowe walory dla przygotowuj¹cych prace licencjackie i magisterskie. Jako literatura uzupe³niaj¹ca
publikacja mo¿e byæ wykorzystywana na
wszystkich kierunkach ekonomicznych.
Celom dydaktycznym sprzyja przejrzysty
uk³ad pracy  umo¿liwiaj¹cy szybkie wyselekcjonowanie specjalistycznych tematów znajduj¹cych siê w krêgu zainteresowañ danego przedmiotu.
Dodatkowym walorem recenzowanej
ksi¹¿ki jest to, ¿e w wielu fragmentach
rozwa¿ania teoretyczne, definicje i klasyfikacje uzupe³niono o aktualne dane
i analizy empiryczne. Pozwalaj¹ one czytelnikowi na szybkie i wzglêdnie autonomiczne wyprowadzenie wniosków z dyskusji prowadzonej na kanwie problemów
pojawiaj¹cych siê od kilkunastu lat
w polskim transformowanym systemie
bankowym. rodowisko ekonomistów,
w tym bankowcy, otrzyma³o wietnie napisany i bezb³êdnie wyedytowany tekst
ksi¹¿ki, traktuj¹cej w sposób przystêpny
skomplikowan¹ problematykê wspó³czesnego, przekszta³canego systemu finansowego.
prof. dr hab. Alfred Janc
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