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Na polskim rynku wydawniczym ukazaïa siÚ ostatnio ksiÈĝka o niezwykle interesujÈcych, waĝnych i wartoĂciowych cechach, pozwalajÈcych powaĝnie rozszerzyÊ
wiedzÚ na temat zasad funkcjonowania i rozwoju sektora bankowego. Jest niÈ pozycja autorstwa Krzysztofa Jackowicza pt. Czynniki polityczne w bankowoĂci. UjÚcie
empiryczne. W naszej literaturze bankowej ma ona charakter unikatowy, oryginalny
i pionierski. Publikacje bÚdÈce efektem dotychczasowych badañ na temat analizowanych w ksiÈĝce problemów, po pierwsze pojawiïy siÚ na wiÚkszÈ skalÚ stosunkowo niedawno, w zasadzie dopiero po 2000 r., a po drugie w Polsce osobÈ, która rozpoczÚïa i systematycznie oraz konsekwentnie prowadzi takie badania jest wïaĂnie
Krzysztof Jackowicz. Nie moĝe wiÚc dziwiÊ fakt, ĝe ksiÈĝka ta ujmujÈca w szerokim
zakresie merytorycznym i metodologicznym kwestie dotyczÈce oddziaïywania czynników politycznych na funkcjonowanie i jego efekty sektora bankowego w Polsce
jest pierwszÈ pozycjÈ o wieloaspektowym, wszechstronnym charakterze. Dowodem
na to moĝe byÊ m.in. przedstawiona w zakoñczeniu publikacji bibliografia, która
obejmuje zaledwie kilka pozycji polskiej literatury ekonomicznej, wĂród których
znajdujÈ siÚ gïównie publikacje autorstwa bÈdě wspóïautorstwa K. Jackowicza.
Lektura ksiÈĝki pozwala mi na stwierdzenie, ĝe przyjÚcie metody badawczej
polegajÈcej na prowadzeniu wywodów o charakterze indukcyjnym daïo wysoce interesujÈce, poĝyteczne i wiarygodne rezultaty. Jestem przekonany, ĝe ten pozytywny
efekt jest wynikiem:
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Y wykorzystania do formuïowania ocen, wniosków i postulatów starannie wyselekcjonowanego materiaïu empirycznego, przyjÚcia zaïoĝenia, ĝe kryterium
doboru obserwacji byïo ich uzyskanie przy uĝyciu metod statystycznych i ekonometrycznych: pozwalajÈcych odróĝniÊ to, co jest trwaïe i stabilne w rzeczywistoĂci gospodarczej od tego, co ma w niej przypadkowy charakter, ostroĝnoĂci
w formuïowaniu wniosków dla zminimalizowania ich znieksztaïcenia poprzez
przyjÚcie zaïoĝenia, aby: zgromadzona wiedza o analizowanych zjawiskach czyniïa prawdopodobieñstwo popeïnienia bïÚdu rozsÈdnie maïym.
Wymienione wyĝej cechy prowadzonych w ksiÈĝce rozwaĝañ w peïni uzasadniajÈ uĝycie w jej tytule zwrotu „ujÚcie empiryczne”.
Y precyzyjnego okreĂlenia przedmiotu zainteresowania badawczego autora wyraĝajÈcego siÚ w ustaleniu wiodÈcych pïaszczyzn badawczych.
Obszarem dociekañ sÈ sïusznie podmioty tworzÈce niĝszy szczebel systemu
bankowego, niezaleĝnie od ich struktury wïasnoĂci i formy organizacyjnej. Koncentracja wysiïku badawczego na operacyjnym poziomie bankowoĂci ma peïne uzasadnienie. Sïusznie bowiem autor, uzasadniajÈc pominiÚcie w badaniach politycznej
niezaleĝnoĂci banku centralnego czy teĝ problemów zwiÈzanych z prywatyzacjÈ
banków, pisze: pierwsze pominiÚcie wynika stÈd, ĝe przedmiotowy zakres tej pracy
obejmuje tylko niĝszy szczebel organizacyjny systemu bankowego. Drugie zaĂ zwiÈzane jest z tym, ĝe decyzje prywatyzacyjne, jeĂli nie wyïÈcznie, to w gïównej mierze
zapadajÈ na poziomie struktur rzÈdowych, a nie w zainteresowanych bankach.
Uĝyte w tytule pojÚcie „czynniki polityczne”, obejmujÈc sobÈ dwa elementy:
okolicznoĂci zwiÚkszajÈce prawdopodobieñstwo wywierania presji politycznej na
banki oraz skuteczne oddziaïywanie przez banki na ich konkurencyjnoĂÊ, regulacyjne i nadzorcze otoczenie, a po drugie powiÈzania polityczne banków i ich
klientów, pozwoliïy na wykorzystanie szerokiego pola obserwacji dziaïania owych
czynników politycznych.
Pomocnym elementem w realizowanej procedurze analityczno-badawczej jest
przyjÚcie rozróĝnienia bezpoĂredniego (naciski na banki wynikajÈ z ich wïasnych
powiÈzañ) i poĂredniego (presja na banki nie wynika z ich powiÈzañ ze Ăwiatem
polityki, ale z koneksji politycznych klientów), wpïywu czynników politycznych
na podmioty sektora bankowego. PodporzÈdkowanie struktury pracy dÈĝeniom do
poszukiwania odpowiedzi na wiodÈce, z punktu widzenia wczeĂniej wyraĝonych
intencji i zamiarów autora, pytañ badawczych, wytyczyïo ĂcieĝkÚ jego dociekañ.
Pytania te sformuïowano nastÚpujÈco:
Y jak bezpoĂrednio oddziaïujÈce czynniki polityczne wpïywajÈ na sposób funkcjonowania banków i osiÈgane przez nie rezultaty gospodarowania, zwïaszcza
finansowe;
Y jakie sÈ warunki, czynniki i rezultaty poĂredniego (polityczne powiÈzania klientów banków) wywierania presji politycznej w sferze decyzji kredytowych banków i ich finansowania;
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Y jakie sÈ warunki, czynniki i rezultaty poĂredniego wywierania presji politycznej
w sferze profilu ryzyka banków;
Y jak ksztaïtuje siÚ wykorzystanie przez banki czynników politycznych jako narzÚdzi ksztaïtowania konkurencyjnego, regulacyjnego i nadzorczego ich otoczenia;
Y jaka jest zaleĝnoĂÊ roli czynników politycznych w bankowoĂci od stopnia rozwoju poszczególnych pañstw.
Istotnym zabiegiem metodologicznym, ale majÈcym równieĝ powaĝne znaczenie
dla rozwaĝañ merytorycznych, a ponadto zwiÚkszajÈcym komfort czytelnika, jest
uszczegóïowienie na poczÈtku kolejnych rozdziaïów przedstawionych wyĝej pytañ
gïównych.
Wyraěne, konkretne, jednoznaczne sformuïowanie pytañ badawczych oraz
zachowanie poĝÈdanych dla osiÈgniÚcia satysfakcjonujÈcych wyników logicznych
zwiÈzków struktury merytorycznej i formalnej pracy, staïo siÚ niezwykle cennÈ
podstawÈ do wyznaczenia klarownej i przekonujÈcej drogi postÚpowania badawczego, podÈĝanie którÈ pozwoliïo autorowi na systematyczne i konsekwentne gromadzenie merytorycznych argumentów uzasadniajÈcych sïusznoĂÊ formuïowanych
spostrzeĝeñ i wniosków.
Wysoce pozytywnÈ cechÈ dociekañ autora jest umiejÚtne poïÈczenie w nich
aspektu systemowo-teoretycznego z tytuïowym ujÚciem empirycznym. ProwadzÈc
wywody oparte na empirycznych badaniach dotyczÈcych wszechstronnych interakcji banków ze sferÈ polityki w szerokim zakresie, Jackowicz korzysta z dorobku
teoretycznego nauk ekonomicznych i, jak sam stwierdza, odwoïuje siÚ do niego doĂÊ
czÚsto, gïównie na poziomie rozwaĝañ szczegóïowych.
Autor realistycznie podchodzi do sprawy wykorzystania w rozwaĝaniach, dla
ich potencjalnego uporzÈdkowania i wykorzystania alternatywnego i atrakcyjnego
sposobu prezentowania efektów, konfrontacji teorii z praktykÈ. Dostrzega (potwierdza to literatura przedmiotu), ĝe: konstrukcja teoretyczna obejmujÈca wszystkie
interakcje banków ze sferÈ polityki … obecnie nie istnieje, a co wiÚcej jest maïo
prawdopodobne, ĝe powstanie w najbliĝszych latach.
WskazujÈc na przyjÚte i systematycznie scharakteryzowane oraz z determinacjÈ
przez autora realizowane zaïoĝenia wyznaczajÈce charakter zastosowany wbpracy
metody badawczej, moĝna stwierdziÊ, ĝe staïy siÚ one podstawÈ prowadzonych na
niezwykle wysokim poziomie rozwaĝañ, pozwalajÈcych na szczegóïowÈ ibogromnie
cennÈ dla rozwoju teorii i praktyki bankowej analizÚ interakcji banków ze Ăwiatem
polityki, której efekty znajdujÈ moje peïne uznanie ze wzglÚdu na ich interesujÈce
i poĝyteczne cechy. Rezultaty tej analizy majÈ bowiem nie tylko walory poznawcze,
ale skïaniajÈ do powaĝnej, merytorycznej refleksji oraz inspirujÈ do podejmowania
dalszych badañ, pozwalajÈcych na wszechstronne i wieloaspektowe, w miarÚ coraz
peïniej objaĂniane, prezentowanie konsekwencji oddziaïywania czynników politycznych na sektor bankowy.
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¥wiadectwem tej, wyĝej wyraĝonej, mojej opinii o ksiÈĝce jest treĂÊ poszczególnych rozdziaïów oraz zakoñczenia, w którym zaprezentowano rezultaty przeprowadzonych i przedstawionych badañ.
TreĂÊ rozdziaïu I w peïni odpowiada jego tytuïowi, który brzmi: „Cykl wyborczy
ibpowiÈzania polityczne banków”. Jackowicz, zgodnie z wczeĂniejszÈ zapowiedziÈ,
koncentruje tu swojÈ uwagÚ na realizacji czterech szczegóïowych zadañ badawczych odnoszÈcych siÚ do banków pañstwowych oraz wszystkich banków komercyjnych i dotyczÈcych:
Y zgodnoĂci z realiami przewidywañ dwóch konkurencyjnych teorii objaĂniajÈcych
gospodarczy sens istnienia banków pañstwowych, tj. teorii spoïecznej uĝytecznoĂci i teorii politycznych korzyĂci. PodstawÈ analizy sÈ tu obserwacje dotyczÈce
zmian polityki kredytowej banków pañstwowych w ramach cyklu wyborczego,
uznanego za jeden z gïównych obiektów zainteresowania autora w grupie czynników politycznych oddziaïujÈcych na sektor bankowy;
Y wspierania lub nie, przez badania o zasiÚgu makroekonomicznym, teorii cyklu
politycznego w gospodarce;
Y okreĂlenia sfer, w których ujawnia siÚ wpïyw tworzonych w róĝnej postaci ibnieuwarunkowanych strukturÈ wïasnoĂci, powiÈzañ politycznych banków,
W rozdziale tym zgodnie z ustaleniem dotyczÈcym gïównego pytania badawczego dotyczÈcego zaleĝnoĂci stopnia rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego
pañstw od roli czynników politycznych, autor wprowadziï do rozwaĝañ te elementy
szczegóïowe piÈtego gïównego pytania badawczego, które majÈ daÊ odpowiedě na
pytanie: czy w krajach o niĝszym stopniu rozwoju podatnoĂÊ banków na naciski
pojawiajÈce siÚ w zwiÈzku z cyklem wyborczym lub wystÚpowaniem powiÈzañ politycznych jest wiÚksze niĝ w krajach o lepiej rozwiniÚtych instytucjach i wyĝszym
poziomie zamoĝnoĂci.
Struktura rozdziaïu bardzo dobrze sïuĝy realizacji tych zamierzeñ. Obejmuje
bowiem badania dotyczÈce trzech najbardziej istotnych, z punktu widzenia intencji
autora, problemów dotyczÈcych:
Y relacji miÚdzy cyklem wyborczym a gospodarczÈ rolÈ banków pañstwowych;
Y relacji miÚdzy cyklem wyborczym a przewidywaniami teorii cyklu politycznego
w gospodarce;
Y powiÈzañ politycznych banków i ich konsekwencji.
Wyraĝone przez autora, zarówno w treĂci rozdziaïu, jak i w podsumowaniu,
spostrzeĝenia, opinie i wnioski (odpowiedzi na pytania szczegóïowe postawione
wbrozdziale I zostaïy usystematyzowane i zaprezentowane na koñcu w postaci schematu) dostarczajÈ powaĝnej porcji wiedzy odnoszÈcej siÚ zarówno do aspektów teoretycznych, jak i praktycznych badanego tematu.
Natomiast wĂród spostrzeĝeñ poczynionych na podstawie uzyskanych wyników
za istotne, waĝne gïównie z praktycznego punktu widzenia, naleĝy zaliczyÊ, te
które wskazujÈ, ĝe:
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Y bezpoĂrednio dziaïajÈce czynniki polityczne majÈ mierzalny i ekonomicznie znaczÈcy wpïyw na funkcjonowanie banków i osiÈgane przez nie rezultaty finansowe;
Y banki pañstwowe w okresie poprzedzajÈcym wybory ïagodzÈ swojÈ politykÚ kredytowÈ;
Y zaobserwowane zjawiska i procesy, oraz zwiÈzane z nimi prawidïowoĂci, trudno
pogodziÊ z teoriÈ spoïecznych korzyĂci;
Y oddziaïywanie powiÈzañ politycznych przejawia siÚ gïównie w takich sferach
jak: przyciÈganie depozytów, alokacji kredytów, transformacji ryzyka oraz wyników finansowych;
Y przypadki negatywnego wpïywu personalnych powiÈzañ ze Ăwiatem polityki
lub zaangaĝowania banków w proces polityczny przewaĝajÈ nad korzystnymi
zjawiskami.
PierwszÈ z widocznych cech rozdziaïu II zatytuïowanego „Polityczne powiÈzania klientów banku, a ich finansowanie” i poĂwiÚconego jednemu z tytuïowych
obszarów poĂredniego oddziaïywania czynników politycznych na banki, czyli wpïywom wynikajÈcym z posiadania przez owych klientów politycznych koneksji, jest
szerokie i niezwykle cenne dla uzyskania wiarygodnych wyników wykorzystania
doĂwiadczeñ zagranicznych i polskich, przeanalizowanie spraw zwiÈzanych z:
Y czÚstoĂciÈ i determinantami wystÚpowania powiÈzañ politycznych przedsiÚbiorstw;
Y dostÚpem do kredytu politycznie powiÈzanych przedsiÚbiorstw;
Y kosztem kapitaïu obcego z pozacenowymi warunkami finansowania politycznie
powiÈzanych przedsiÚbiorstw.
Jackowicz, skutecznie wykorzystujÈc wynikajÈce z przyjÚtej metody badawczej,
analityczno-badawcze sposoby i instrumenty odzwierciedlajÈce istniejÈcy stan
wbpraktyce polskiej i zagranicznej, gromadzi materiaï poznawczy pozwalajÈcy na
rozdzielenie odpowiedzi na pytanie znajdujÈce siÚ na drugim miejscu listy pytañ
gïównych pracy, poprzez formuïowanie swojego stanowiska dotyczÈcego pomocniczych pytañ szczegóïowych o brzmieniu nastÚpujÈcym:
Y jak czÚsto banki majÈ do czynienia z politycznie powiÈzanymi klientami?;
Y czy politycznie powiÈzane przedsiÚbiorstwa majÈ uïatwiony dostÚp do kredytu
bankowego?;
Y czy polityczne koneksje przedsiÚbiorstw wpïywajÈ na koszt kredytu i pozacenowe warunki finansowania?
W omawianym rozdziale autor w trakcie kolejnych etapów badañ prezentuje
wiele spostrzeĝeñ oraz formuïuje opinie i wnioski pozwalajÈce równieĝ na ustosunkowanie siÚ do treĂci pytania szczegóïowego mieszczÈcego siÚ w ramach bloku
pytañ gïównych (pytanie 5).
Zadanie badawcze, wynikajÈce z tego pomocniczego pytania, odnosi siÚ do wykazania tego, czy polityczne powiÈzania klientów banków majÈ wiÚksze znaczenie dla
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decyzji banków w obszarze kredytowym w krajach rozwijajÈcych siÚ czy w krajach
rozwiniÚtych.
Dostrzegam i oceniam wysoko efekty przeprowadzonych rozwaĝañ w trzech
wymienionych wczeĂniej obszarach. Do owych walorów zaliczam w szczególnoĂci:
Y pkt. 2.1 – szerokie, wnikliwe i bardzo interesujÈce dokonanie przeglÈdu i podsumowania zagranicznych doĂwiadczeñ w zakresie czÚstoĂci i determinant wystÚpowanie politycznych powiÈzañ przedsiÚbiorstw oraz prezentacja wyników
autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego na próbie spóïek notowanych na warszawskiej gieïdzie, z wykorzystaniem trzech rodzajów danych:
o osobach piastujÈcych funkcje publiczne, danych finansowych oraz danych
ob czïonkach rad nadzorczych i zarzÈdów. InteresujÈce jest spostrzeĝenie, ĝe:
powiÈzania polityczne przedsiÚbiorstw w Polsce sÈ równie powszechnym zjawiskiem jak w Ăwiecie… i ĝe: portret typowego, politycznie ustosunkowanego
przedsiÚbiorstwa jest podobny do kreĂlonego przez pozycje literatury przedmiotu;
Y pkt. 2.2 – w czÚĂci rozwaĝañ dotyczÈcej doĂwiadczeñ zagranicznych opartych
na literaturze przedmiotu, która – jak autor podkreĂla – omawiane problemy dostÚpu do kredytu politycznie powiÈzanych przedsiÚbiorstw analizuje
prawie wyïÈcznie na podstawie krajów rozwijajÈcych siÚ, ustalenia wskazujÈce na to, ĝe: szczególnie cenne w obszarze zapewnienia preferencyjnego dostÚpu do kapitaïów obcych, sÈ silne wystÚpujÈce na kilku pïaszczyznach jednoczeĂnie powiÈzania polityczne oraz powiÈzania z wpïywowymi politykami,
oraz ĝe: zmiany w sposobie finansowania dziaïalnoĂci zachodzÈ po ustanowieniu powiÈzañ politycznych. CzÚĂÊ dotyczÈcÈ doĂwiadczeñ polskich autor koñczy stwierdzeniem, ĝe: otrzymane rezultaty dobrze wpisujÈ siÚ w zasadniczy nurt ustaleñ referowanych w zagranicznej literaturze przedmiotu;
Y pkt. 2.3 – ustalenie, ĝe wszystkie referowane w podrozdziale 2.3 badania, z wyjÈtkiem Blissa i Gula, wskazujÈ na korzystanie przez politycznie ustosunkowanebpodmioty z lepszych warunków finansowania niĝ inne przedsiÚbiorstwa. Siïa,
a nawet samo wystÚpowanie oddziaïywania czynników politycznych na cenÚ kapitaïów obcych, sÈ jednak czÚsto uwarunkowane korzystaniem z oferty banków
pañstwowych…, wpïywami i rangÈ politycznych sojuszników…, umiejÚtnymi
przewidywaniami wyników wyborczych… czy teĝ przynaleĝnoĂciÈ branĝowÈ…,
a potem na podstawie doĂwiadczeñ polskich stwierdzenie, ĝe: odmiennie zatem
niĝ w literaturze przedmiotu, nie uzyskaliĂmy potwierdzenia, ze wpïyw czynników politycznych na cenÚ kapitaïów obcych ma charakter uwarunkowany.
W podsumowujÈcym, bardzo istotnym z punktu widzenia poznawczego, schemacie odpowiedzi na pytania szczegóïowe postawione w rozdziale drugim, na uwagÚ zasïuguje wskazanie dotyczÈce równieĝ pytania 5.2 informujÈce, iĝ „literatura
przedmiotu nie rozstrzyga, czy wpïyw powiÈzañ politycznych na decyzje kredytowe
banków jest silniejszy w krajach rozwijajÈcych siÚ niĝ w krajach rozwiniÚtych”.
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Wysoce pozytywne wraĝenie w omawianym rozdziale (opinia ta dotyczy równieĝ
innych czÚĂci pracy) czyniÈ skrupulatne, szczegóïowe i wieloaspektowe dociekania
autora objaĂniajÈce zjawiska, procesy i tendencje oraz relacje miÚdzy nimi zachodzÈce w analizowanych obszarach dotyczÈce zarówno prezentacji wyników badañ
zagranicznych znajdujÈcych odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu jak i rezultatów wïasnych obserwacji i ustaleñ.
KontynuacjÈ wywodów prowadzonych w rozdziale drugim sÈ rozwaĝania w rozdziale trzecim, w którym obiektem zainteresowania naukowo-badawczego autora
jest oddziaïywanie politycznych powiÈzañ klientów banków na profil ich ryzyka.
Cztery grupy zagadnieñ dominujÈ w rozwaĝaniach tego fragmentu pracy. SÈ nimi:
Y przejrzystoĂÊ sytuacji finansowej politycznie powiÈzanych przedsiÚbiorstw;
Y wartoĂÊ rynkowa powiÈzañ politycznych;
Y specyfika dziaïania politycznie powiÈzanych podmiotów gospodarczych;
Y wyniki operacyjne tych firm (w tym obszarze wykorzystano doĂwiadczenia miÚdzynarodowe, krajów rozwiniÚtych Chin i Polski).
Dla zrealizowania postawionego we wstÚpie zadania polegajÈcego na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie gïówne zwiÈzane z tytuïem omawianego rozdziaïu,
autor sformuïowaï 4 pytania szczegóïowe, których brzmienie wyraěnie wskazuje
na charakter procedury analityczno-badawczej zastosowanej w tej czÚĂci pracy. Oto
owe pytania:
Y czy polityczne koneksje oddziaïujÈ na przejrzystoĂÊ sytuacji finansowej przedsiÚbiorstw?;
Y jak rynek kapitaïowy wycenia polityczne powiÈzania przedsiÚbiorstw?;
Y jak koneksje polityczne zmieniajÈ specyfikÚ dziaïania przedsiÚbiorstw?;
Y czy powiÈzania polityczne wpïywajÈ na wyniki operacyjne przedsiÚbiorstw?
W rozwaĝaniach Jackowicz stara siÚ (czyni to z powodzeniem) ustaliÊ równieĝ,
czy finansowanie politycznie powiÈzanych klientów ma odmienny wpïyw na profil
ryzyka banku w krajach rozwijajÈcych siÚ i rozwiniÚtych.
CechÈ szczególnÈ postÚpowania analityczno-badawczego jest wykazana sïusznie
przez autora szczególna ostroĝnoĂÊ formuïowania opinii i wniosków na podstawie
wykorzystanego w rozdziale materiaïu empirycznego. Wynika to gïównie (wskazuje
na to autor) z tego, ĝe wiele aspektów omawianych zagadnieñ nie jest dostatecznie
zbadanych, czÚĂÊ prezentowanych badañ posiada wysoce niejednoznacznÈ wycenÚ,
ustalenia niektórych niezaleĝnych badañ sÈ trudne do pogodzenia ze sobÈ.
Pomimo tych ograniczeñ uznajÚ, ĝe wiarygodnoĂÊ ostatecznych rezultatów rozwaĝañ jest duĝa. Do szczególnie istotnych ustaleñ zaliczam nastÚpujÈce:
Y w pkt. 3.1 – twierdzenie, ĝe: wystÚpowaniu politycznych koneksji towarzyszy
mniejsza przejrzystoĂÊ sytuacji finansowej przedsiÚbiorstwa oraz sygnaï o nieskutecznoĂci wewnÚtrznych mechanizmach kontrolnych oraz o formalnym traktowaniu dobrych praktyk ïadu korporacyjnego w politycznie powiÈzanych podmiotach;
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Y w pkt. 3.2 – wskazanie, ĝe: pozytywne oddziaïywanie czynników politycznych na
wycenÚ rynkowÈ spóïek nie wygasza w krótkim okresie;
Y pkt. 3.3 – po dokïadnym przeprowadzonym rozpoznaniu dorobku literatury
przedmiotu oraz uwzglÚdniajÈc wyniki badañ wïasnych ustalenie, ĝe wprawdzie
nie moĝna na tej podstawie udzieliÊ prostej odpowiedzi na pytanie, jak obsïuga
politycznie powiÈzanych klientów oddziaïuje na ryzyko banku, o tyle moĝliwe
ibwskazane jest sformuïowanie zaleceñ dla tzw. polityki kredytowej banków.
Wysoko oceniam (dotyczy to równieĝ pozostaïych rozdziaïów) wysiïek autora
owocujÈcy prezentacjÈ na zakoñczenie tekstu tego rozdziaïu, schematu dobrze
usystematyzowanych i obrazowo ilustrujÈcych wyniki rozwaĝañ, odpowiedzi na
pytania szczegóïowe postawione na poczÈtku omawianego fragmentu.
W sumie treĂÊ rozdziaïu to istotny, merytoryczny i metodologiczny wkïad do
ogólnego zestawu rezultatów przyjÚtych przez autora do realizacji zobowiÈzañ naukowo-badawczych dotyczÈcych roli czynników politycznych w bankowoĂci.
Ostatni rozdziaï IV, zgodnie z tytuïem poĂwiÚcony zostaï wnikliwemu omówieniu wykorzystania przez banki narzÚdzi politycznych do ksztaïtowania konkurencyjnego, regulacyjnego i nadzorczego otoczenia ich dziaïalnoĂci oraz wpïywu na
to otoczenie okreĂlonych okolicznoĂci z ĝycia politycznego. Prezentowana jest tu
równieĝ, w badanym zakresie, bankowoĂÊ na tle innych rodzajów dziaïalnoĂci gospodarczej.
WaĝnÈ cechÈ dociekañ w tym rozdziale (informuje o tym juĝ na wstÚpie rozwaĝañ autor) jest to, ĝe w przeciwieñstwie do poprzednich rozdziaïów, dorobek
literatury przedmiotu nie mógï tu byÊ uzupeïniony, ze wzglÚdu na brak dostÚpu do
niezbÚdnych danych, wynikami wïasnych (autorskich) badañ empirycznych.
Pomimo tego ograniczenia Jackowicz podjÈï ambitny i trudny zamiar udzielenia
odpowiedzi aĝ na 7 pytañ szczegóïowych. SkalÚ jego wysiïku badawczego ilustruje
treĂÊ owych pytañ:
Y czy czynniki polityczne wpïywajÈ na czas podjÚcia interwencji nadzorczej
wbprzypadku zagroĝonych banków?;
Y czy czynniki polityczne oddziaïujÈ na czas i skalÚ pomocy publicznej udzielanej
zagroĝonym bankom?;
Y czy banki wykorzystujÈc polityczne koneksje sÈ w stanie wspóïksztaïtowaÊ przepisy regulujÈce ich dziaïalnoĂÊ oraz natÚĝenie konkurencji w systemie finansowym?;
Y czy istnieje zwiÈzek ogólnych cech systemu politycznego ze sposobem regulowania dziaïalnoĂci bankowej i sprawowania nadzoru?;
Y w jaki sposób banki tworzÈ mechanizmy oddziaïywania na otoczenie regulacyjno-nadzorcze?;
Y czy staïe oddziaïywanie czynników politycznych na otoczenie regulacyjnonadzorcze wyróĝnia bankowoĂÊ wĂród innych rodzajów dziaïalnoĂci gospodarczej;
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Y czy oddziaïywanie czynników politycznych, w tym zwïaszcza koneksji politycznych na otoczenie regulacyjno-nadzorcze, jest wiÚksze w krajach rozwijajÈcych
siÚ niĝ w rozwiniÚtych?
Na rezultaty przeprowadzonego postÚpowania analityczno-badawczego skïada siÚ nie tylko doskonale zaprezentowany materiaï poznawczy odzwierciedlajÈcy
usystematyzowany obraz wyników badañ przedstawionych w bogatej literaturze
przedmiotu, ale teĝ merytoryczna podstawa do formuïowania wniosków i wykorzystania refleksji z nich pïynÈcych dla ksztaïtowania przyszïych rozwiÈzañ w sferze
regulacyjnej banków.
O walorach wyników rozwaĝañ Ăwiadczy zarówno syntetyczna treĂÊ zawartych
w koñcowym schemacie odpowiedzi na pytania pomocnicze, jak i obszerny zbiór
szczegóïowych spostrzeĝeñ i ustaleñ sformuïowanych w poszczególnych fragmentach omawianego rozdziaïu.
Zakoñczenie stanowi bardzo dobrze skonstruowany, podsumowujÈcy rezultaty
przeprowadzonych rozwaĝañ, fragment pracy. Istotnymi jego cechami sÈ:
Y przekonywujÈca prezentacja uzyskanych odpowiedzi na gïówne pytania badawcze obejmujÈce zarówno czÚĂÊ opisowÈ, jak i bardzo dobrze opracowany schemat
owych odpowiedzi;
Y wskazanie na charakter wniosków, które sÈ zarówno natury poznawczej, jak
ibmajÈ praktyczne implikacje, z zaznaczeniem moĝliwoĂci ich wykorzystania;
Y postulowanie dalszych badañ w omawianej dziedzinie, traktowanych jako niezbÚdne do uwzglÚdnienia w programach badawczych dotyczÈcych sektora bankowego, jako wiodÈcego ogniwa we wspóïczesnych systemach finansowych.
Bibliografia jest imponujÈca. Obejmuje zestaw 285 pozycji najbardziej istotnych
dla rozpoznania relacji zachodzÈcych miÚdzy praktykÈ a mechanizmami funkcjonowania i ich efektów w sektorze bankowym.
ZbliĝajÈc siÚ do koñca recenzji ksiÈĝki Krzysztofa Jackowicza pragnÚ potwierdziÊ, ĝe wbpeïni zostaïa zrealizowana jego deklaracja wyraĝona we wprowadzeniu
o tym, ĝebefekty podjÚtego wysiïku naukowo-badawczego majÈ wzbogaciÊ istniejÈcy
dorobek literatury przedmiotu w trzech obszarach dotyczÈcych:
Y zaprezentowania wyników wïasnych analiz empirycznych prowadzonych samodzielnie lub w zespoïach badawczych;
Y podjÚcia próby integracji dorobku literatury przedmiotu;
Y aktualnoĂci problemów analizowanych w pracy.
WydajÈc pochlebne opinie o caïej pracy i poszczególnych jej czÚĂciach, chciaïbym
podkreĂliÊ zwïaszcza to, ĝe:
Y nie mam wÈtpliwoĂci co do sïusznoĂci wyboru tematu pracy, precyzji dotyczÈcej
ustalenia zadañ badawczych (w tym przypadku gïównych i pomocniczych pytañ
badawczych), doboru i wykorzystania metody badawczej oraz sposób i instrumentów wykorzystanych w postÚpowaniu analityczno-badawczym;
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Y doceniam systematycznoĂÊ i konsekwencjÚ w realizacji wytyczonych celów
ib wb gromadzeniu merytorycznych argumentów na rzecz sïusznoĂci sformuïowanych wniosków;
Y uwaĝam, ĝe struktura caïej pracy oraz jej poszczególnych rozdziaïów dobrze
sïuĝy pomyĂlnemu wykonaniu przyjÚtych zobowiÈzañ naukowo-badawczych;
Y wysoko oceniam to, ĝe wszystkie sformuïowane w pracy oceny, wnioski i postulaty oparte sÈ na efektach uzyskanych w trakcie rzetelnie przeprowadzonych
analiz;
Y dostrzegam i doceniam wykorzystanie bogatej literatury przedmiotu oraz wyników wïasnych badañ oraz umiejÚtnoĂÊ poĝytecznego ïÈczenia w prowadzonych
dociekaniach aspektu systemowo-teoretycznego omawianych zagadnieñ oraz
rezultatów badañ empirycznych.
Rezultaty dociekañ profesora Jackowicza sÈ godne uznania, uwagi i rozpatrzenia moĝliwoĂci ich wykorzystania w ocenach dziaïania czynników politycznych
obbankowoĂci, a takĝe w tworzeniu programów rozwoju sektora bankowego jako
wiodÈcego ogniwa systemu finansowego w Polsce.
GorÈco polecam recenzowanÈ ksiÈĝkÚ wszystkim czytelnikom, którzy ceniÈ oryginalnoĂÊ i odpowiedzialnoĂÊ naukowo-badawczÈ autorów dostarczajÈcych nam potÚĝnÈ porcjÚ nowej wiedzy, mogÈcej byÊ z poĝytkiem wykorzystanej w doskonalenie
funkcjonowania wspóïczesnej bankowoĂci.
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