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Jeszcze na poczÈtku XXI wieku ekonomiĂci uznawali, ĝe udaïo siÚ wypracowaÊ konsensus co do spójnych podstaw teoretycznych (a takĝe metodologicznych)
funkcjonowania wspóïczesnej gospodarki, zwiÈzanych z tzw. nowÈ syntezÈ neoklasycznÈ. Podzielano przy tym – przynajmniej w tzw. gïównym nurcie ekonomii – poglÈdy odnoĂnie do tego, w jaki sposób powinno siÚ realizowaÊ politykÚ gospodarczÈ.
Powszechna byïa równieĝ wiara w efektywnoĂÊ rynków, w tym zwïaszcza rynków
finansowych. Uwaĝano, ĝe obserwowany dynamiczny rozwój sfery finansowej jest
korzystny, powalajÈc na lepszÈ alokacjÚ zasobów i wiÚkszÈ efektywnoĂÊ zarówno
wbskali makro, jak i mikroekonomicznej.
Charakterystyczne jest przy tym, ĝe co najmniej od lat 90. ubiegïego wieku
rynki finansowe oraz systemy finansowe poszczególnych krajów zaczÚïy odgrywaÊ dominujÈcÈ rolÚ w gospodarce. Wskutek takich zjawisk, jak m.in. globalizacja,
internacjonalizacja, deregulacja i liberalizacja dziaïalnoĂci gospodarczej, pojawianie siÚ nowych instrumentów finansowych czy postÚp technologiczny, instytucje
finansowe odgrywaïy coraz waĝniejszÈ rolÚ w gospodarce, dominujÈc z czasem
dziedziny aktywnoĂci gospodarczej, utoĝsamiane z tzw. sferÈ realnÈ. Zjawisko to,
bÚdÈce czÚĂciÈ szerszego procesu tzw. finansyzacji (financialisation), przyniosïo
równieĝ wzrost znaczenia banków centralnych i wzrost skali inwestycji w aktywa
finansowe.
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Wybuch Globalnego Kryzysu Finansowego, zapoczÈtkowanego kryzysem subprime na amerykañskim rynku kredytów hipotecznych, zmieniï jednak diametralnie tÚ sytuacjÚ. Przyniósï on gïÚbokie przeobraĝenia systemów finansowych ibsfery
realnej w wielu pañstwach, spadek zaufania do banków i innych instytucji finansowych, a takĝe rzuciï nowe Ăwiatïo na warunki konieczne do zapewnienia stabilnoĂci
funkcjonowania gospodarki. Kryzys znaczÈco podwaĝyï teĝ wiarÚ w skutecznoĂÊ
mechanizmów rynkowych, a takĝe istniejÈcych rozwiÈzañ praktycznych w prowadzenia polityki gospodarczej i regulowania dziaïalnoĂci finansowej. W jeszcze szerszym ujÚciu, pojawiïy siÚ wÈtpliwoĂci co do stabilnoĂci nie tyle systemu pieniÚĝnego
czy finansowego, ale i wspóïczesnego modelu gospodarki kapitalistycznej.
W tej sytuacji pojawiïa siÚ potrzeba szukania nowych rozwiÈzañ i koncepcji.
Pierwszym krokiem byïa tu próba precyzyjnej identyfikacji problemów oraz wad
tkwiÈcych w konstrukcji oraz funkcjonowaniu wspóïczesnych rynków i instytucji
finansowych. W tych bowiem czynnikach (jak równieĝ w sïaboĂci ekonomii jako
nauki) upatrywano przede wszystkim ěródeï kryzysu i przyczyn tak dramatycznych jego nastÚpstw.
W tym wïaĂnie nurcie rozwaĝañ mieĂci siÚ nagrodzona w konkursie „Economicus 2016” w kategorii „najlepsza ksiÈĝka szerzÈca wiedzÚ ekonomicznÈ” (IIIbmiejsce) praca Z. Grocholskiego. Jak deklaruje sam Autor, jego ksiÈĝka poĂwiÚcona
jest „zagadnieniom funkcjonowania banków oraz innych uczestników rynków finansowych w kontekĂcie ich pozytywnego i zbyt czÚsto destrukcyjnego wpïywu
na realnÈ gospodarkÚ oraz w konsekwencji na losy poszczególnych spoïeczeñstw
ibcaïych narodów”.
Jako punkt wyjĂcia rozwaĝañ Autor przytacza poglÈd L. Summersa, wedïug którego bañka spekulacyjna leĝÈca u podstaw wybuchu kryzysu subprime (a takĝe na
gieïdzie) byïa nieuchronnym skutkiem przyjÚtego modelu wzrostu gospodarczego.
PatrzÈc na problem szerzej, nieodïÈcznÈ cechÈ wspóïczesnej gospodarki rynkowej
(ib modelu kapitalizmu) jest jej niestabilnoĂÊ, wymagajÈca skoordynowanej interwencji rzÈdów i banków centralnych. W praktyce jednak wspóïpraca decydentów
szwankuje – rzÈdy tradycyjnie unikajÈ niepopularnych decyzji. Interwencja samych
banków centralnych wywoïuje zaĂ tylko kumulacjÚ negatywnych nastÚpstw i, prÚdzej
czy póěniej, wybuch kolejnej bañki. NiestabilnoĂÊ jest zatem zjawiskiem nieuchronnym, podobnie jak rosnÈce prawdopodobieñstwo wystÈpienia stagnacji sekularnej.
Na tym tle Autor, w dziewiÚciu rozdziaïach, opisuje poszczególne aspekty funkcjonowania wspóïczesnych rynków i systemów finansowych.
W rozdziale pierwszym zarysowano makroekonomiczne ramy funkcjonowania
wspóïczesnych systemów finansowych. SzczególnÈ uwagÚ Autor poĂwiÚciï wzajemnym relacjom miÚdzy „politykÈ gospodarczÈ, pieniÚĝnÈ i finansowÈ”, uwypuklajÈc
potrzebÚ ich koordynacji. Dyskusji poddaï takĝe dylematy rozwoju rynków finansowych, w tym zwïaszcza kwestie regulacji.
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Rozdziaï drugi dotyczy natomiast pieniÈdza i banków centralnych. Autor rozwaĝa w nim koncepcjÚ PKB, cele polityki gospodarczej (wbtym problem tzw. niemoĝliwego trójkÈta), problemy z wïaĂciwym okreĂleniem podaĝy pieniÈdza, a takĝe
zadania oraz instrumentarium banków centralnych. W rozdziale tym poddano teĝ
pod dyskusjÚ problem tzw. luzowania iloĂciowego (quantitative easing). OceniajÈc
wysoko treĂÊ obu rozdziaïów, moĝna by zastanowiÊ siÚ, czy dla wiÚkszej przejrzystoĂci nie byïoby celowe przeniesienie rozwaĝañ dotyczÈcych zïota z rozdziaïu pierwszego do rozdziaïu drugiego. Zamiast bowiem traktowaÊ je jako makroekonomiczny
aspekt funkcjonowania rynków finansowych, lepiej byïoby ujÈÊ problematykÚ zïota
jako czÚĂÊ dyskusji nad pieniÈdzem. Z kolei w odwrotnÈ stronÚ moĝna by przenieĂÊ
rozwaĝania dotyczÈce PKB, otwierajÈce rozdziaï drugi.
W rozdziale trzecim Autor przedstawiï rolÚ i mechanizmy funkcjonowania
wspóïczesnych banków w gospodarce, rozpoczynajÈc od prezentacji historycznych
fundamentów systemów bankowych. SzczególnÈ uwagÚ, co jest uzasadnione ze
wzglÚdu na tematykÚ ksiÈĝki, zwrócono na kwestie bezpieczeñstwa banków komercyjnych oraz bankowoĂci inwestycyjnej. W kontekĂcie Globalnego Kryzysu
Finansowego trochÚ dziwi, ĝe tak maïo miejsca Autor poĂwiÚciï zagadnieniu tzw.
bankowoĂci równolegïej (shadow banking). Zmienia ona bowiem znaczÈco sposób
dziaïania tradycyjnych instytucji bankowych i sytuacjÚ na rynku finansowym.
TreĂciÈ rozdziaïu czwartego sÈ mechanizmy cyklicznego funkcjonowania rynków finansowych. Autor przedstawia w nim podstawowe wskaěniki rynków finansowych, charakteryzuje syntetycznie teorie i modele kryzysów finansowych, a takĝe
omawia – w praktycznym ujÚciu – kwestie stóp procentowych, inflacji i deflacji oraz
polityki kursu walutowego. DoĂÊ skrótowo potraktowaï, niestety, kwestie bilansu
pïatniczego, handlowego oraz budĝetowego. Dziwi teĝ fakt, ĝe przy omawianiu
mechanizmu bañki spekulacyjnej Autor nie przywoïaï prac H. Minsky’ego, odwoïujÈc siÚ tylko do ekonomistów wspóïczesnych. OsobnÈ czÚĂÊ rozdziaïu stanowiÈ
rozwaĝania dotyczÈce motywów dziaïania menedĝerów, spekulacji pokusy naduĝycia, psychologii tïumu, dziaïalnoĂci agencji ratingowych, wielkoĂci firmy oraz mechanizmów demokracji. Te nadzwyczaj ciekawe rozwaĝania mogïyby, ze wzglÚdu
na swojÈ wagÚ i nieco inny charakter niĝ omawiane wczeĂniej kwestie, stanowiÊ
nawet treĂÊ osobnego rozdziaïu.
Rozdziaï piÈty zawiera opis najwaĝniejszych, wedïug Autora, kryzysów „spekulacyjnych”, jakie wystÈpiïy przed 1929 rokiem, poczÈwszy od „gorÈczki tulipanowej”, a skoñczywszy na Wielkim Kryzysie, podczas gdy rozdziaï szósty – opis
kryzysów tego typu, które wystÈpiïy po 1929 roku. Wysoko oceniajÈc treĂÊ obu
rozdziaïów, naleĝy zaznaczyÊ, ĝe wÈtpliwoĂci budzi potraktowanie jako kryzysu
spekulacyjnego kryzysów naftowych z lat 70. ubiegïego wieku, a takĝe ujÚcie akurat
w tej czÚĂci ksiÈĝki rozwaĝañ dotyczÈcych organizacji i funkcjonowania systemu
zbBretton Woods (tym bardziej, ĝe ujÚte zostaïy doĂÊ skrótowo).
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Zagadnieñ o charakterze ponadnarodowym dotyczy rozdziaï siódmy, którego
treĂÊ stanowiÈ kwestie globalizacji, funkcjonowania strefy euro oraz tzw. Konsensusu Waszyngtoñskiego. Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe dyskusja nad tymi zagadnieniami
stanowi waĝny problem z uwagi na bardzo duĝÈ dynamikÚ i ciÚĝar ideologiczny
tych kwestii. Tym samym próby kompleksowego ich przedstawienia oraz sformuïowania jednoznacznych wartoĂciujÈcych ocen sÈ doĂÊ trudne. I o ile Autor wszechstronnie rozwaĝa zagadnienie globalizacji oraz strefy euro (choÊ w wielu miejscach
raczej wykazuje siÚ nadmiernym optymizmem), to juĝ charakterystyka Konsensusu
Waszyngtoñskiego wydaje siÚ doĂÊ powierzchowna. Ponadto, pamiÚtajÈc o wielu
wartoĂciowych i cennych uwagach i wnioskach Autora, naleĝy chyba uznaÊ, ĝe
wbniewystarczajÈcym stopniu uwzglÚdnia on w tym rozdziale kwestie natury politycznej.
Bardzo ciekawy jest rozdziaï ósmy, w którym scharakteryzowano szerokÈ gamÚ
instrumentów spekulacyjnych, stanowiÈcych przedmiot obrotu na wspóïczesnych
rynkach finansowych. Autor wykazuje siÚ tu dogïÚbnÈ znajomoĂciÈ omawianej
problematyki. W wielu przypadkach aĝ prosiïoby siÚ o jeszcze bardziej szczegóïowÈ analizÚ funkcjonowania poszczególnych instrumentów i mechanizmów. Warto
jedynie zasygnalizowaÊ, ĝe omawiane w tym rozdziale „wirtualne waluty” (jak np.
bitcoin) niekoniecznie muszÈ zawieraÊ tylko aspekt spekulacji – jako tzw. pieniÈdz
lokalny mogÈ przynosiÊ równieĝ konkretne korzyĂci
Ostatni, dziewiÈty rozdziaï zawiera omówienie Globalnego Kryzysu Fnansowego. Autor charakteryzuje tu sytuacjÚ gospodarczÈ przed kryzysem, podkreĂlajÈc
nasilenie dziaïañ o charakterze spekulacyjnym, a takĝe przebieg samego kryzysu.
OpisujÈc te zagadnienia, wykorzystuje elementy i treĂci wprowadzone wbpoprzednich rozdziaïach, co nadaje spójnoĂÊ caïoĂci rozwaĝañ. Autor przedstawia równieĝ
rozwiÈzania instytucjonalne majÈce zïagodziÊ ciÚĝar kryzysu oraz zapobiec wybuchowi kolejnych kryzysów.
Rozwaĝania prowadzone w poszczególnych rozdziaïach pozwoliïy Autorowi na
sformuïowanie kilku grup wniosków. Pierwsza dotyczy ogólnej oceny funkcjonowania banków, druga ograniczeñ, przed jakimi stojÈ wspóïczesne banki centralne,
trzecia natomiast – sposobu funkcjonowania nadzoru finansowego.
W odniesieniu do pierwszego zagadnienia Autor stawia pytanie, czy rynki finansowe (w tym zwïaszcza banki) odgrywajÈ rolÚ pozytywnÈ, czy moĝe poprzez
eskalacjÚ ryzyka i nadmiernÈ „chciwoĂÊ” stanowiÈ raczej zagroĝenie dla gospodarki. Wedïug niego, nawet gdy uwzglÚdni siÚ faktyczne i potencjalne problemy,
pozytywny wpïyw banków jest niepodwaĝalny. Przyznaje jednak, ĝe niewÈtpliwym
minusem dziaïania banków jest ich „spekulacyjny” charakter. MogÈ one bowiem
niejako wykorzystaÊ chciwoĂÊ (czy wrÚcz naiwnoĂÊ) swoich klientów i „sprzedaÊ”
im nadmiernie ryzykowne lub po prostu wadliwe produkty. Wedïug Autora istniejÈ
trzy przyczyny tego, ĝe wspóïczesne banki sÈ raczej „kasynem” niĝ instytucjami zaufania publicznego. Po pierwsze, zatraciïy one swój status przedsiÚbiorstwa innego
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niĝ pozostaïe. Systemy bankowe przy tym doĂÊ mocno zderegulowano, a jedoczeĂnie pojawiïy siÚ czynniki sprzyjajÈce wzrostowi pokusy naduĝycia wĂród banków.
Po drugie, banki coraz czÚĂciej stawaïy siÚ spóïkami akcyjnymi. To zaĂ znaczÈco
skróciïo horyzont decyzyjny w tych instytucjach oraz sprawiïo, ĝe menedĝerowie,
rozliczani przede wszystkim z osiÈgniÚtej stopy zwrotu, w coraz wiÚkszym stopniu
szukali ryzykownych rozwiÈzañ i projektów. Po trzecie, i kluczowe wedïug Autora,
wskutek procesu globalizacji banki (zwïaszcza te uczestniczÈce w procesie internacjonalizacji) staïy siÚ podmiotami niezmiernie trudnymi w zarzÈdzaniu, wbduĝym
stopniu wrÚcz niesterowalnymi. Splot tych trzech problemów sprawiï, ĝe wiarygodnoĂÊ banków i ich status instytucji zaufania publicznego ulegïy dalece idÈce erozji.
NiewÈtpliwie trzeba zgodziÊ siÚ z Autorem, ĝe zmiana takiego stanu rzeczy wydaje
siÚ byÊ, póki co, wÈtpliwa.
PróbujÈc natomiast skonkludowaÊ swoje rozwaĝania odnoĂnie do banków centralnych, Autor wskazuje na dwa gïówne problemy. Pierwszym z nich jest zacierajÈca siÚ róĝnica miÚdzy pieniÈdzem a pozostaïymi aktywami finansowymi, czy,
ujmujÈc rzecz nieco inaczej, trudnoĂÊ w okreĂleniu, co wïaĂciwie wspóïczeĂnie jest
pieniÈdzem. Drugim ograniczeniem polityki banków centralnych jest pozostawienie tych instytucji w obliczu kryzysu niejako samym sobie. Zasadniczo zgadzajÈc siÚ
z tymi wnioskami, naleĝy dodaÊ, ĝe rozwiÈzania pierwszego problemu upatrywano
juĝ w dostosowaniu strategii i instrumentarium polityki pieniÚĝnej do zasad tzw.
Nowego Konsensusu. Okazaïo siÚ to jednak niewystarczajÈce. Jeĝeli zaĂ chodzi
ob znikome pole manewru polityki fiskalnej jako instrumentu polityki stabilizacyjnej, na które Autor zwraca uwagÚ w kontekĂcie ostatniego kryzysu zadïuĝenia
pañstw europejskich, to trzeba przypomnieÊ, ĝe nie jest to bynajmniej zjawisko
nowe. Oprócz problemów z deficytem i dïugiem publicznym w wielu krajach, na
ograniczonÈ uĝytecznoĂÊ polityki fiskalnej wpïynÚïo równieĝ upowszechnienie kursów pïynnych po 1973 roku.
W kontekĂcie natomiast warunków, jakie powinien speïniaÊ nadzór finansowy
aby skutecznie dziaïaÊ w obecnych uwarunkowaniach instytucjonalnych, Autor
stwierdza, ĝe kluczowe jest tu rozumienie wszystkich aspektów dziaïania rynków
finansowych (ze szczególnym uwzglÚdnieniem najwiÚkszych instytucji), skuteczne
egzekwowanie juĝ istniejÈcych regulacji, a nie wprowadzanie coraz to nowych, jak
równieĝ koordynacja nadzoru w skali ponadnarodowej, a nawet globalnej. NiewÈtpliwie, spoĂród tych trzech postulatów Autora, drugi wydaje siÚ najbardziej realny.
Trudno jednak uznaÊ, ĝe nadzorcy – zwykle pozostajÈcy co najmniej o krok za
instytucjami finansowymi – byliby w stanie ogarnÈÊ wszystkie aspekty dziaïania
coraz bardziej zïoĝonych rynków finansowych. Skupienie uwagi na najwiÚkszych
graczach mogïoby jednak uïatwiÊ stabilizowanie sektora. Moĝna uznaÊ, ĝe takie
wïaĂnie cele przyĂwiecajÈ w pewnym stopniu unii bankowej. Jeĝeli chodzi natomiast o nadzór globalny, to juĝ problemy w tworzeniu tej unii wskazujÈ, jak bardzo
trudnym, by nie powiedzieÊ utopijnym (co jednak autor sam przyznaje), zadaniem
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byïoby stworzenie takiego nadzoru, zwaĝywszy choÊby na odmienne systemy podatkowe, specyfikÚ corporate governance w poszczególnych krajach, czynniki kulturowe i historyczne, czy wreszcie, po prostu, konflikty interesów poszczególnych
pañstw.
KsiÈĝkÚ koñczy interesujÈca próba nakreĂlenia przez Autora zjawisk, jakie
mogÈ wystÈpiÊ w najbliĝszych latach we wspóïczesnych systemach finansowych.
Jego zdaniem, po pierwsze, zarysuje siÚ przewaga systemu finansowego typu anglosaskiego. Po drugie, pogïÚbi siÚ integracja pañstw w ramach Unii Europejskiej,
gïównie tych z obszaru euro. Po trzecie, naleĝy oczekiwaÊ w najbliĝszych latach
konkretnych wyroków sÈdowych odnoszÈcych siÚ do cech oferowanych klientom
produktów finansowych oraz zasad, na jakich miaïo to miejsce. Wyroki takie bÚdÈ
nastÚpnie stanowiÊ swoistÈ wykïadniÚ w odniesieniu do kolejnych spraw obpodobnym charakterze. Po czwarte, pod presjÈ opinii spoïecznej, nadzorcy i instytucje
odpowiedzialne za ochronÚ konsumentów egzekwujÈc poszczególne normy bÚdÈ
kierowaÊ siÚ w coraz wiÚkszym stopniu nie literÈ, ale takĝe duchem prawa. Po piÈte, trzeba liczyÊ siÚ z mocnym lobbingiem ze strony instytucji finansowych, majÈcym na celu zneutralizowanie potencjalnej reakcji decydentów, nadzorców ibsÈdów.
W konfrontacji z tymi tezami nasuwajÈ siÚ pewne uwagi polemiczne. Przede
wszystkim nie jest oczywiste, czy tradycyjna dychotomia systemów finansowych
jest nadal adekwatna, czy teĝ – w obliczu zamazywania siÚ róĝnic miÚdzy obu typami – naleĝaïoby raczej zastosowaÊ nowe kryteria ich podziaïu. Równieĝ pogïÚbienie
integracji jest sprawÈ dyskusyjnÈ, zwïaszcza ĝe po globalnym kryzysie finansowym
pojawiïy siÚ w UE wyraěne tendencje odĂrodkowe. Nawet gdyby uwzglÚdniÊ tylko
kraje strefy euro, co eliminuje kwestiÚ Brexitu (choÊ konsekwencje tegoĝ oczywiĂcie
bÚdÈ wpïywaïy na caïÈ WspólnotÚ), coraz bardziej uwidaczniajÈ siÚ teĝ róĝnice miÚdzy poszczególnymi krajami czïonkowskimi, a takĝe róĝnice miÚdzy administracjÈ
(biurokracjÈ) unijnÈ a spoïeczeñstwami pañstw czïonkowskich.
Nie sposób natomiast nie zgodziÊ siÚ z finalnÈ konkluzjÈ Autora, ĝe w sytuacji
narastajÈcych problemów i wyzwañ, przed jakimi bÚdÈ stawaïy instytucje nadzorcze i banki centralne (zwïaszcza w kontekĂcie wspomnianych dziaïañ lobbingowych
instytucji finansowych), niezbÚdna jest edukacja ekonomiczna (gïównie finansowa)
i „jak najszersze zrozumienie mechanizmów rzÈdzÈcych rynkami finansowymi”.
Tylko wtedy indywidualni klienci bÚdÈ mogli odróĝniÊ ryzykowne instytucje i dziaïania od takich, które nie stanowiÈ zagroĝenia dla bezpieczeñstwa zarówno indywidualnych podmiotów, jak i caïego systemu. Trzeba jednak zaznaczyÊ, ĝe wzrost
wiedzy ekonomicznej nie wyeliminuje skïonnoĂci pewnych klientów do nadmiernie
ryzykownych zachowañ oraz wybierania wÈtpliwych i ryzykownych ofert.
CaïoĂÊ rozwaĝañ tworzy bardzo ciekawÈ, a przy tym napisanÈ przystÚpnym,
barwnym jÚzykiem i wzbogaconÈ duĝÈ liczbÈ szczegóïów panoramÚ wspóïczesnych
rynków finansowych i systemów bankowych. OczywiĂcie nie brak w ksiÈĝce poglÈdów i stanowisk, z którymi moĝna by polemizowaÊ – choÊby tego o braku al180
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ternatywy dla istniejÈcych rozwiÈzañ w sferze finansowej. Przykïadowo, przynajmniej na poziomie koncepcyjnym, takÈ alternatywÚ stanowi tzw. wolna bankowoĂÊ
(free banking), system bankowy stuprocentowej rezerwy lub powrót do pieniÈdza
opartego na standardzie towarowym. Na coraz szerszÈ skalÚ pojawiajÈ siÚ takĝe
(i zyskujÈ na popularnoĂci) systemy pieniÈdza prywatnego oraz platformy social
lending. Moĝna je w pewnym stopniu postrzegaÊ jako alternatywÚ dla tradycyjnych
poĂredników finansowych.
Pewnym problemem sÈ czasem zbyt daleko idÈce uproszczenia poczynione przez
Autora. Przykïadowo, doĂÊ swobodnie potraktowano w ksiÈĝce moĝliwoĂÊ funkcjonowania róĝnych odmian systemów kursowych i ich odmiennego wpïywu na badane kategorie. Trudno takĝe zgodziÊ siÚ z twierdzeniem, ĝe dla posiadania atrybutu
pieniÈdza wystarczy peïnienie funkcji Ărodka pïatniczego (s. 60) – konieczne jest
bowiem takĝe peïnienie funkcji miernika wartoĂci. WÈtpliwe jest równieĝ uznanie,
ĝe „najwaĝniejszÈ przesïankÈ powoïania banków centralnych byïo (i jest nadal)
wygïadzanie okresowych wahañ rynku” oraz, ĝe „zadanie NBP to utrzymanie wartoĂci pieniÈdza” (s. 63). DoĂÊ odwaĝnym skrótem myĂlowym jest teĝ stwierdzenie,
ĝe to kryzys z roku 1929 i drogi wyjĂcia z niego, przyjÚte przez poszczególne kraje,
stanowiïy przyczynÚ wybuchu II Wojny ¥wiatowej (s. 190), jak równieĝ potraktowanie decyzji prezydenta Nixona z 1971 r. o zawieszeniu wymienialnoĂci dolara
na zïoto jako „caïkowite odejĂcie od zïota” (s. 193). To bowiem nastÈpiïo dopiero
1 kwietnia 1978 r. wraz z formalnÈ demonetyzacjÈ zïota. Podziwu godny jest teĝ
optymizm Autora, ĝe „nic tak nie chroni od konfliktów zbrojnych, jak globalizacja”
(s. 240).
Zastanawia równieĝ, dlaczego Autor, piszÈc o pewnych zjawiskach i procesach,
a takĝe opisujÈc ich mechanizm i ěródïa, nie uĝywa wprost ich nazw. Chodzi tu
przede wszystkim o finansyzacjÚ i demutualizacjÚ – odgrywajÈce bardzo znaczÈcÈ
rolÚ w przemianach wspóïczesnych systemów finansowych. Z tym wiÈĝe siÚ nieco
inny problem, mianowicie pewne wymieszanie elementów teorii i praktyki. Jak siÚ
wydaje, precyzyjniejsze rozdzielenie tych obszarów, a takĝe umieszczenie choÊby
w pewnych przypadkach odwoïañ do prac przywoïywanych autorów, sprawiïoby, ĝe
formuïowane przez Autora tezy i wnioski wybrzmiaïyby jeszcze mocniej.
Te swoiste mankamenty nie sÈ jednak tak istotne, jeĝeli pamiÚta siÚ, ĝe Autor
podkreĂla, ĝe ksiÈĝka: „nie pretenduje do roli opracowania naukowego […] lecz
koncentruje siÚ raczej na przedstawieniu podstawowych mechanizmów (w tym
wzajemnych uwarunkowañ) funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym poïoĝeniem nacisku na sektor bankowy” (s. 12). Tak ujÚty cel, jak siÚ wydaje,
wbpeïni zrealizowano. KsiÈĝka natomiast moĝe byÊ – szczególnie dla czytelników
nie znajÈcych kulisów i mechanizmów dziaïania wspóïczesnych instytucji ibrynków
finansowych – bardzo ciekawÈ podróĝÈ intelektualnÈ.
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