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Na polskim rynku wydawniczym ukaza a si  ostatnio ksi ka o niezwykle inte-
resuj cych, wa nych i warto ciowych cechach, pozwalaj cych powa nie rozszerzy  
wiedz  na temat zasad funkcjonowania i rozwoju sektora bankowego. Jest ni  pozy-
cja autorstwa Krzysztofa Jackowicza pt. Czynniki polityczne w bankowo ci. Uj cie 
empiryczne. W naszej literaturze bankowej ma ona charakter unikatowy, oryginalny 
i pionierski. Publikacje b d ce efektem dotychczasowych bada  na temat analizo-
wanych w ksi ce problemów, po pierwsze pojawi y si  na wi ksz  skal  stosunko-
wo niedawno, w zasadzie dopiero po 2000 r., a po drugie w Polsce osob , która roz-
pocz a i systematycznie oraz konsekwentnie prowadzi takie badania jest w a nie 
Krzysztof Jackowicz. Nie mo e wi c dziwi  fakt, e ksi ka ta ujmuj ca w szerokim 
zakresie merytorycznym i metodologicznym kwestie dotycz ce oddzia ywania czyn-
ników politycznych na funkcjonowanie i jego efekty sektora bankowego w Polsce 
jest pierwsz  pozycj  o wieloaspektowym, wszechstronnym charakterze. Dowodem 
na to mo e by  m.in. przedstawiona w zako czeniu publikacji bibliografia, która 
obejmuje zaledwie kilka pozycji polskiej literatury ekonomicznej, w ród których 
znajduj  si  g ównie publikacje autorstwa b d  wspó autorstwa K. Jackowicza.

Lektura ksi ki pozwala mi na stwierdzenie, e przyj cie metody badawczej 
polegaj cej na prowadzeniu wywodów o charakterze indukcyjnym da o wysoce inte-
resuj ce, po yteczne i wiarygodne rezultaty. Jestem przekonany, e ten pozytywny 
efekt jest wynikiem:
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 wykorzystania do formu owania ocen, wniosków i postulatów starannie wy-
selekcjonowanego materia u empirycznego, przyj cia za o enia, e kryterium 
doboru obserwacji by o ich uzyskanie przy u yciu metod statystycznych i eko-
nometrycznych: pozwalaj cych odró ni  to, co jest trwa e i stabilne w rzeczywi-
sto ci gospodarczej od tego, co ma w niej przypadkowy charakter, ostro no ci 
w formu owaniu wniosków dla zminimalizowania ich zniekszta cenia poprzez 
przyj cie za o enia, aby: zgromadzona wiedza o analizowanych zjawiskach czy-
ni a prawdopodobie stwo pope nienia b du rozs dnie ma ym.
Wymienione wy ej cechy prowadzonych w ksi ce rozwa a  w pe ni uzasadnia-

j  u ycie w jej tytule zwrotu „uj cie empiryczne”.
 precyzyjnego okre lenia przedmiotu zainteresowania badawczego autora wyra-

aj cego si  w ustaleniu wiod cych p aszczyzn badawczych.
Obszarem docieka  s  s usznie podmioty tworz ce ni szy szczebel systemu 

bankowego, niezale nie od ich struktury w asno ci i formy organizacyjnej. Kon-
centracja wysi ku badawczego na operacyjnym poziomie bankowo ci ma pe ne uza-
sadnienie. S usznie bowiem autor, uzasadniaj c pomini cie w badaniach politycznej 
niezale no ci banku centralnego czy te  problemów zwi zanych z prywatyzacj  
banków, pisze: pierwsze pomini cie wynika st d, e przedmiotowy zakres tej pracy 
obejmuje tylko ni szy szczebel organizacyjny systemu bankowego. Drugie za  zwi -
zane jest z tym, e decyzje prywatyzacyjne, je li nie wy cznie, to w g ównej mierze 
zapadaj  na poziomie struktur rz dowych, a nie w zainteresowanych bankach.

U yte w tytule poj cie „czynniki polityczne”, obejmuj c sob  dwa elementy: 
okoliczno ci zwi kszaj ce prawdopodobie stwo wywierania presji politycznej na 
banki oraz skuteczne oddzia ywanie przez banki na ich konkurencyjno , regu-
lacyjne i nadzorcze otoczenie, a po drugie powi zania polityczne banków i ich 
klientów, pozwoli y na wykorzystanie szerokiego pola obserwacji dzia ania owych 
czynników politycznych.

Pomocnym elementem w realizowanej procedurze analityczno-badawczej jest 
przyj cie rozró nienia bezpo redniego (naciski na banki wynikaj  z ich w asnych 
powi za ) i po redniego (presja na banki nie wynika z ich powi za  ze wiatem 
polityki, ale z koneksji politycznych klientów), wp ywu czynników politycznych 
na podmioty sektora bankowego. Podporz dkowanie struktury pracy d eniom do 
poszukiwania odpowiedzi na wiod ce, z punktu widzenia wcze niej wyra onych 
intencji i zamiarów autora, pyta  badawczych, wytyczy o cie k  jego docieka .

Pytania te sformu owano nast puj co:
 jak bezpo rednio oddzia uj ce czynniki polityczne wp ywaj  na sposób funk-

cjonowania banków i osi gane przez nie rezultaty gospodarowania, zw aszcza 
finansowe;

 jakie s  warunki, czynniki i rezultaty po redniego (polityczne powi zania klien-
tów banków) wywierania presji politycznej w sferze decyzji kredytowych ban-
ków i ich finansowania;
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 jakie s  warunki, czynniki i rezultaty po redniego wywierania presji politycznej 
w sferze profilu ryzyka banków;

 jak kszta tuje si  wykorzystanie przez banki czynników politycznych jako na-
rz dzi kszta towania konkurencyjnego, regulacyjnego i nadzorczego ich otocze-
nia;

 jaka jest zale no  roli czynników politycznych w bankowo ci od stopnia roz-
woju poszczególnych pa stw.
Istotnym zabiegiem metodologicznym, ale maj cym równie  powa ne znaczenie 

dla rozwa a  merytorycznych, a ponadto zwi kszaj cym komfort czytelnika, jest 
uszczegó owienie na pocz tku kolejnych rozdzia ów przedstawionych wy ej pyta  
g ównych.

Wyra ne, konkretne, jednoznaczne sformu owanie pyta  badawczych oraz 
zachowanie po danych dla osi gni cia satysfakcjonuj cych wyników logicznych 
zwi zków struktury merytorycznej i formalnej pracy, sta o si  niezwykle cenn  
podstaw  do wyznaczenia klarownej i przekonuj cej drogi post powania badaw-
czego, pod anie któr  pozwoli o autorowi na systematyczne i konsekwentne gro-
madzenie merytorycznych argumentów uzasadniaj cych s uszno  formu owanych 
spostrze e  i wniosków.

Wysoce pozytywn  cech  docieka  autora jest umiej tne po czenie w nich 
aspektu systemowo-teoretycznego z tytu owym uj ciem empirycznym. Prowadz c 
wywody oparte na empirycznych badaniach dotycz cych wszechstronnych interak-
cji banków ze sfer  polityki w szerokim zakresie, Jackowicz korzysta z dorobku 
teoretycznego nauk ekonomicznych i, jak sam stwierdza, odwo uje si  do niego do  
cz sto, g ównie na poziomie rozwa a  szczegó owych.

Autor realistycznie podchodzi do sprawy wykorzystania w rozwa aniach, dla 
ich potencjalnego uporz dkowania i wykorzystania alternatywnego i atrakcyjnego 
sposobu prezentowania efektów, konfrontacji teorii z praktyk . Dostrzega (potwier-
dza to literatura przedmiotu), e: konstrukcja teoretyczna obejmuj ca wszystkie 
interakcje banków ze sfer  polityki … obecnie nie istnieje, a co wi cej jest ma o 
prawdopodobne, e powstanie w najbli szych latach.

Wskazuj c na przyj te i systematycznie scharakteryzowane oraz z determinacj  
przez autora realizowane za o enia wyznaczaj ce charakter zastosowany w pracy 
metody badawczej, mo na stwierdzi , e sta y si  one podstaw  prowadzonych na 
niezwykle wysokim poziomie rozwa a , pozwalaj cych na szczegó ow  i ogromnie 
cenn  dla rozwoju teorii i praktyki bankowej analiz  interakcji banków ze wiatem 
polityki, której efekty znajduj  moje pe ne uznanie ze wzgl du na ich interesuj ce 
i po yteczne cechy. Rezultaty tej analizy maj  bowiem nie tylko walory poznawcze, 
ale sk aniaj  do powa nej, merytorycznej refleksji oraz inspiruj  do podejmowania 
dalszych bada , pozwalaj cych na wszechstronne i wieloaspektowe, w miar  coraz 
pe niej obja niane, prezentowanie konsekwencji oddzia ywania czynników politycz-
nych na sektor bankowy.
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wiadectwem tej, wy ej wyra onej, mojej opinii o ksi ce jest tre  poszczegól-
nych rozdzia ów oraz zako czenia, w którym zaprezentowano rezultaty przepro-
wadzonych i przedstawionych bada .

Tre  rozdzia u I w pe ni odpowiada jego tytu owi, który brzmi: „Cykl wyborczy 
i powi zania polityczne banków”. Jackowicz, zgodnie z wcze niejsz  zapowiedzi , 
koncentruje tu swoj  uwag  na realizacji czterech szczegó owych zada  badaw-
czych odnosz cych si  do banków pa stwowych oraz wszystkich banków komer-
cyjnych i dotycz cych:

 zgodno ci z realiami przewidywa  dwóch konkurencyjnych teorii obja niaj cych 
gospodarczy sens istnienia banków pa stwowych, tj. teorii spo ecznej u ytecz-
no ci i teorii politycznych korzy ci. Podstaw  analizy s  tu obserwacje dotycz ce 
zmian polityki kredytowej banków pa stwowych w ramach cyklu wyborczego, 
uznanego za jeden z g ównych obiektów zainteresowania autora w grupie czyn-
ników politycznych oddzia uj cych na sektor bankowy;

 wspierania lub nie, przez badania o zasi gu makroekonomicznym, teorii cyklu 
politycznego w gospodarce;

 okre lenia sfer, w których ujawnia si  wp yw tworzonych w ró nej postaci i nie-
uwarunkowanych struktur  w asno ci, powi za  politycznych banków,
W rozdziale tym zgodnie z ustaleniem dotycz cym g ównego pytania badaw-

czego dotycz cego zale no ci stopnia rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego 
pa stw od roli czynników politycznych, autor wprowadzi  do rozwa a  te elementy 
szczegó owe pi tego g ównego pytania badawczego, które maj  da  odpowied  na 
pytanie: czy w krajach o ni szym stopniu rozwoju podatno  banków na naciski 
pojawiaj ce si  w zwi zku z cyklem wyborczym lub wyst powaniem powi za  po-
litycznych jest wi ksze ni  w krajach o lepiej rozwini tych instytucjach i wy szym 
poziomie zamo no ci.

Struktura rozdzia u bardzo dobrze s u y realizacji tych zamierze . Obejmuje 
bowiem badania dotycz ce trzech najbardziej istotnych, z punktu widzenia intencji 
autora, problemów dotycz cych:

 relacji mi dzy cyklem wyborczym a gospodarcz  rol  banków pa stwowych;
 relacji mi dzy cyklem wyborczym a przewidywaniami teorii cyklu politycznego 

w gospodarce;
 powi za  politycznych banków i ich konsekwencji.

Wyra one przez autora, zarówno w tre ci rozdzia u, jak i w podsumowaniu, 
spostrze enia, opinie i wnioski (odpowiedzi na pytania szczegó owe postawione 
w rozdziale I zosta y usystematyzowane i zaprezentowane na ko cu w postaci sche-
matu) dostarczaj  powa nej porcji wiedzy odnosz cej si  zarówno do aspektów teo-
retycznych, jak i praktycznych badanego tematu.

Natomiast w ród spostrze e  poczynionych na podstawie uzyskanych wyników 
za istotne, wa ne g ównie z praktycznego punktu widzenia, nale y zaliczy , te 
które wskazuj , e:
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 bezpo rednio dzia aj ce czynniki polityczne maj  mierzalny i ekonomicznie zna-
cz cy wp yw na funkcjonowanie banków i osi gane przez nie rezultaty finansowe;

 banki pa stwowe w okresie poprzedzaj cym wybory agodz  swoj  polityk  kre-
dytow ;

 zaobserwowane zjawiska i procesy, oraz zwi zane z nimi prawid owo ci, trudno 
pogodzi  z teori  spo ecznych korzy ci;

 oddzia ywanie powi za  politycznych przejawia si  g ównie w takich sferach 
jak: przyci ganie depozytów, alokacji kredytów, transformacji ryzyka oraz wy-
ników finansowych;

 przypadki negatywnego wp ywu personalnych powi za  ze wiatem polityki 
lub zaanga owania banków w proces polityczny przewa aj  nad korzystnymi 
zjawiskami.
Pierwsz  z widocznych cech rozdzia u II zatytu owanego „Polityczne powi -

zania klientów banku, a ich finansowanie” i po wi conego jednemu z tytu owych 
obszarów po redniego oddzia ywania czynników politycznych na banki, czyli wp y-
wom wynikaj cym z posiadania przez owych klientów politycznych koneksji, jest 
szerokie i niezwykle cenne dla uzyskania wiarygodnych wyników wykorzystania 
do wiadcze  zagranicznych i polskich, przeanalizowanie spraw zwi zanych z:

 cz sto ci  i determinantami wyst powania powi za  politycznych przedsi -
biorstw;

 dost pem do kredytu politycznie powi zanych przedsi biorstw;
 kosztem kapita u obcego z pozacenowymi warunkami finansowania politycznie 

powi zanych przedsi biorstw.
Jackowicz, skutecznie wykorzystuj c wynikaj ce z przyj tej metody badawczej, 

analityczno-badawcze sposoby i instrumenty odzwierciedlaj ce istniej cy stan 
w praktyce polskiej i zagranicznej, gromadzi materia  poznawczy pozwalaj cy na 
rozdzielenie odpowiedzi na pytanie znajduj ce si  na drugim miejscu listy pyta  
g ównych pracy, poprzez formu owanie swojego stanowiska dotycz cego pomocni-
czych pyta  szczegó owych o brzmieniu nast puj cym:

 jak cz sto banki maj  do czynienia z politycznie powi zanymi klientami?;
 czy politycznie powi zane przedsi biorstwa maj  u atwiony dost p do kredytu 

bankowego?;
 czy polityczne koneksje przedsi biorstw wp ywaj  na koszt kredytu i pozaceno-

we warunki finansowania?
W omawianym rozdziale autor w trakcie kolejnych etapów bada  prezentuje 

wiele spostrze e  oraz formu uje opinie i wnioski pozwalaj ce równie  na usto-
sunkowanie si  do tre ci pytania szczegó owego mieszcz cego si  w ramach bloku 
pyta  g ównych (pytanie 5).

Zadanie badawcze, wynikaj ce z tego pomocniczego pytania, odnosi si  do wyka-
zania tego, czy polityczne powi zania klientów banków maj  wi ksze znaczenie dla 
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decyzji banków w obszarze kredytowym w krajach rozwijaj cych si  czy w krajach 
rozwini tych.

Dostrzegam i oceniam wysoko efekty przeprowadzonych rozwa a  w trzech 
wymienionych wcze niej obszarach. Do owych walorów zaliczam w szczególno ci:

 pkt. 2.1 – szerokie, wnikliwe i bardzo interesuj ce dokonanie przegl du i pod-
sumowania zagranicznych do wiadcze  w zakresie cz sto ci i determinant wy-
st powanie politycznych powi za  przedsi biorstw oraz prezentacja wyników 
autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego na próbie spó ek noto-
wanych na warszawskiej gie dzie, z wykorzystaniem trzech rodzajów danych: 
o osobach piastuj cych funkcje publiczne, danych finansowych oraz danych 
o cz onkach rad nadzorczych i zarz dów. Interesuj ce jest spostrze enie, e: 
powi zania polityczne przedsi biorstw w Polsce s  równie powszechnym zja-
wiskiem jak w wiecie… i e: portret typowego, politycznie ustosunkowanego 
przedsi biorstwa jest podobny do kre lonego przez pozycje literatury przedmiotu;

 pkt. 2.2 – w cz ci rozwa a  dotycz cej do wiadcze  zagranicznych opartych 
na literaturze przedmiotu, która – jak autor podkre la – omawiane proble-
my dost pu do kredytu politycznie powi zanych przedsi biorstw analizuje 
prawie wy cznie na podstawie krajów rozwijaj cych si , ustalenia wskazu-
j ce na to, e: szczególnie cenne w obszarze zapewnienia preferencyjnego do-
st pu do kapita ów obcych, s  silne wyst puj ce na kilku p aszczyznach jed-
nocze nie powi zania polityczne oraz powi zania z wp ywowymi politykami, 
oraz e: zmiany w sposobie finansowania dzia alno ci zachodz  po ustano-
wieniu powi za  politycznych. Cz  dotycz c  do wiadcze  polskich au-
tor ko czy stwierdzeniem, e: otrzymane rezultaty dobrze wpisuj  si  w za-
sadniczy nurt ustale  referowanych w zagranicznej literaturze przedmiotu;

 pkt. 2.3 – ustalenie, e wszystkie referowane w podrozdziale 2.3 badania, z wy-
j tkiem Blissa i Gula, wskazuj  na korzystanie przez politycznie ustosunkowa-
ne podmioty z lepszych warunków finansowania ni  inne przedsi biorstwa. Si a, 
a nawet samo wyst powanie oddzia ywania czynników politycznych na cen  ka-
pita ów obcych, s  jednak cz sto uwarunkowane korzystaniem z oferty banków 
pa stwowych…, wp ywami i rang  politycznych sojuszników…, umiej tnymi 
przewidywaniami wyników wyborczych… czy te  przynale no ci  bran ow …, 
a potem na podstawie do wiadcze  polskich stwierdzenie, e: odmiennie zatem 
ni  w literaturze przedmiotu, nie uzyskali my potwierdzenia, ze wp yw czynni-
ków politycznych na cen  kapita ów obcych ma charakter uwarunkowany.
W podsumowuj cym, bardzo istotnym z punktu widzenia poznawczego, sche-

macie odpowiedzi na pytania szczegó owe postawione w rozdziale drugim, na uwa-
g  zas uguje wskazanie dotycz ce równie  pytania 5.2 informuj ce, i  „literatura 
przedmiotu nie rozstrzyga, czy wp yw powi za  politycznych na decyzje kredytowe 
banków jest silniejszy w krajach rozwijaj cych si  ni  w krajach rozwini tych”.
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Wysoce pozytywne wra enie w omawianym rozdziale (opinia ta dotyczy równie  
innych cz ci pracy) czyni  skrupulatne, szczegó owe i wieloaspektowe dociekania 
autora obja niaj ce zjawiska, procesy i tendencje oraz relacje mi dzy nimi zacho-
dz ce w analizowanych obszarach dotycz ce zarówno prezentacji wyników bada  
zagranicznych znajduj cych odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu jak i rezul-
tatów w asnych obserwacji i ustale .

Kontynuacj  wywodów prowadzonych w rozdziale drugim s  rozwa ania w roz-
dziale trzecim, w którym obiektem zainteresowania naukowo-badawczego autora 
jest oddzia ywanie politycznych powi za  klientów banków na profil ich ryzyka. 
Cztery grupy zagadnie  dominuj  w rozwa aniach tego fragmentu pracy. S  nimi:

 przejrzysto  sytuacji finansowej politycznie powi zanych przedsi biorstw;
 warto  rynkowa powi za  politycznych;
 specyfika dzia ania politycznie powi zanych podmiotów gospodarczych;
 wyniki operacyjne tych firm (w tym obszarze wykorzystano do wiadczenia mi -

dzynarodowe, krajów rozwini tych Chin i Polski).
Dla zrealizowania postawionego we wst pie zadania polegaj cego na poszuki-

waniu odpowiedzi na pytanie g ówne zwi zane z tytu em omawianego rozdzia u, 
autor sformu owa  4 pytania szczegó owe, których brzmienie wyra nie wskazuje 
na charakter procedury analityczno-badawczej zastosowanej w tej cz ci pracy. Oto 
owe pytania:

 czy polityczne koneksje oddzia uj  na przejrzysto  sytuacji finansowej przed-
si biorstw?;

 jak rynek kapita owy wycenia polityczne powi zania przedsi biorstw?;
 jak koneksje polityczne zmieniaj  specyfik  dzia ania przedsi biorstw?;
 czy powi zania polityczne wp ywaj  na wyniki operacyjne przedsi biorstw?

W rozwa aniach Jackowicz stara si  (czyni to z powodzeniem) ustali  równie , 
czy finansowanie politycznie powi zanych klientów ma odmienny wp yw na profil 
ryzyka banku w krajach rozwijaj cych si  i rozwini tych.

Cech  szczególn  post powania analityczno-badawczego jest wykazana s usznie 
przez autora szczególna ostro no  formu owania opinii i wniosków na podstawie 
wykorzystanego w rozdziale materia u empirycznego. Wynika to g ównie (wskazuje 
na to autor) z tego, e wiele aspektów omawianych zagadnie  nie jest dostatecznie 
zbadanych, cz  prezentowanych bada  posiada wysoce niejednoznaczn  wycen , 
ustalenia niektórych niezale nych bada  s  trudne do pogodzenia ze sob .

Pomimo tych ogranicze  uznaj , e wiarygodno  ostatecznych rezultatów roz-
wa a  jest du a. Do szczególnie istotnych ustale  zaliczam nast puj ce:

 w pkt. 3.1 – twierdzenie, e: wyst powaniu politycznych koneksji towarzyszy 
mniejsza przejrzysto  sytuacji finansowej przedsi biorstwa oraz sygna  o nie-
skuteczno ci wewn trznych mechanizmach kontrolnych oraz o formalnym trak-
towaniu dobrych praktyk adu korporacyjnego w politycznie powi zanych pod-
miotach;
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 w pkt. 3.2 – wskazanie, e: pozytywne oddzia ywanie czynników politycznych na 
wycen  rynkow  spó ek nie wygasza w krótkim okresie;

 pkt. 3.3 – po dok adnym przeprowadzonym rozpoznaniu dorobku literatury 
przedmiotu oraz uwzgl dniaj c wyniki bada  w asnych ustalenie, e wprawdzie 
nie mo na na tej podstawie udzieli  prostej odpowiedzi na pytanie, jak obs uga 
politycznie powi zanych klientów oddzia uje na ryzyko banku, o tyle mo liwe 
i wskazane jest sformu owanie zalece  dla tzw. polityki kredytowej banków.
Wysoko oceniam (dotyczy to równie  pozosta ych rozdzia ów) wysi ek autora 

owocuj cy prezentacj  na zako czenie tekstu tego rozdzia u, schematu dobrze 
usystematyzowanych i obrazowo ilustruj cych wyniki rozwa a , odpowiedzi na 
pytania szczegó owe postawione na pocz tku omawianego fragmentu.

W sumie tre  rozdzia u to istotny, merytoryczny i metodologiczny wk ad do 
ogólnego zestawu rezultatów przyj tych przez autora do realizacji zobowi za  na-
ukowo-badawczych dotycz cych roli czynników politycznych w bankowo ci.

Ostatni rozdzia  IV, zgodnie z tytu em po wi cony zosta  wnikliwemu omówie-
niu wykorzystania przez banki narz dzi politycznych do kszta towania konkuren-
cyjnego, regulacyjnego i nadzorczego otoczenia ich dzia alno ci oraz wp ywu na 
to otoczenie okre lonych okoliczno ci z ycia politycznego. Prezentowana jest tu 
równie , w badanym zakresie, bankowo  na tle innych rodzajów dzia alno ci go-
spodarczej.

Wa n  cech  docieka  w tym rozdziale (informuje o tym ju  na wst pie roz-
wa a  autor) jest to, e w przeciwie stwie do poprzednich rozdzia ów, dorobek 
literatury przedmiotu nie móg  tu by  uzupe niony, ze wzgl du na brak dost pu do 
niezb dnych danych, wynikami w asnych (autorskich) bada  empirycznych.

Pomimo tego ograniczenia Jackowicz podj  ambitny i trudny zamiar udzielenia 
odpowiedzi a  na 7 pyta  szczegó owych. Skal  jego wysi ku badawczego ilustruje 
tre  owych pyta :

 czy czynniki polityczne wp ywaj  na czas podj cia interwencji nadzorczej 
w przypadku zagro onych banków?;

 czy czynniki polityczne oddzia uj  na czas i skal  pomocy publicznej udzielanej 
zagro onym bankom?;

 czy banki wykorzystuj c polityczne koneksje s  w stanie wspó kszta towa  prze-
pisy reguluj ce ich dzia alno  oraz nat enie konkurencji w systemie finanso-
wym?;

 czy istnieje zwi zek ogólnych cech systemu politycznego ze sposobem regulo-
wania dzia alno ci bankowej i sprawowania nadzoru?;

 w jaki sposób banki tworz  mechanizmy oddzia ywania na otoczenie regulacyj-
no-nadzorcze?;

 czy sta e oddzia ywanie czynników politycznych na otoczenie regulacyjno-
nadzorcze wyró nia bankowo  w ród innych rodzajów dzia alno ci gospo-
darczej;
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 czy oddzia ywanie czynników politycznych, w tym zw aszcza koneksji politycz-
nych na otoczenie regulacyjno-nadzorcze, jest wi ksze w krajach rozwijaj cych 
si  ni  w rozwini tych?
Na rezultaty przeprowadzonego post powania analityczno-badawczego sk a-

da si  nie tylko doskonale zaprezentowany materia  poznawczy odzwierciedlaj cy 
usystematyzowany obraz wyników bada  przedstawionych w bogatej literaturze 
przedmiotu, ale te  merytoryczna podstawa do formu owania wniosków i wykorzy-
stania refleksji z nich p yn cych dla kszta towania przysz ych rozwi za  w sferze 
regulacyjnej banków.

O walorach wyników rozwa a  wiadczy zarówno syntetyczna tre  zawartych 
w ko cowym schemacie odpowiedzi na pytania pomocnicze, jak i obszerny zbiór 
szczegó owych spostrze e  i ustale  sformu owanych w poszczególnych fragmen-
tach omawianego rozdzia u.

Zako czenie stanowi bardzo dobrze skonstruowany, podsumowuj cy rezultaty 
przeprowadzonych rozwa a , fragment pracy. Istotnymi jego cechami s :

 przekonywuj ca prezentacja uzyskanych odpowiedzi na g ówne pytania badaw-
cze obejmuj ce zarówno cz  opisow , jak i bardzo dobrze opracowany schemat 
owych odpowiedzi;

 wskazanie na charakter wniosków, które s  zarówno natury poznawczej, jak 
i maj  praktyczne implikacje, z zaznaczeniem mo liwo ci ich wykorzystania;

 postulowanie dalszych bada  w omawianej dziedzinie, traktowanych jako nie-
zb dne do uwzgl dnienia w programach badawczych dotycz cych sektora ban-
kowego, jako wiod cego ogniwa we wspó czesnych systemach finansowych.
Bibliografia jest imponuj ca. Obejmuje zestaw 285 pozycji najbardziej istotnych 

dla rozpoznania relacji zachodz cych mi dzy praktyk  a mechanizmami funkcjo-
nowania i ich efektów w sektorze bankowym.

Zbli aj c si  do ko ca recenzji ksi ki Krzysztofa Jackowicza pragn  potwier-
dzi , e w pe ni zosta a zrealizowana jego deklaracja wyra ona we wprowadzeniu 
o tym, e efekty podj tego wysi ku naukowo-badawczego maj  wzbogaci  istniej cy 
dorobek literatury przedmiotu w trzech obszarach dotycz cych:

 zaprezentowania wyników w asnych analiz empirycznych prowadzonych samo-
dzielnie lub w zespo ach badawczych;

 podj cia próby integracji dorobku literatury przedmiotu;
 aktualno ci problemów analizowanych w pracy.

Wydaj c pochlebne opinie o ca ej pracy i poszczególnych jej cz ciach, chcia bym 
podkre li  zw aszcza to, e:

 nie mam w tpliwo ci co do s uszno ci wyboru tematu pracy, precyzji dotycz cej 
ustalenia zada  badawczych (w tym przypadku g ównych i pomocniczych pyta  
badawczych), doboru i wykorzystania metody badawczej oraz sposób i instru-
mentów wykorzystanych w post powaniu analityczno-badawczym;
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 doceniam systematyczno  i konsekwencj  w realizacji wytyczonych celów 
i w gromadzeniu merytorycznych argumentów na rzecz s uszno ci sformu o-
wanych wniosków;

 uwa am, e struktura ca ej pracy oraz jej poszczególnych rozdzia ów dobrze 
s u y pomy lnemu wykonaniu przyj tych zobowi za  naukowo-badawczych;

 wysoko oceniam to, e wszystkie sformu owane w pracy oceny, wnioski i postu-
laty oparte s  na efektach uzyskanych w trakcie rzetelnie przeprowadzonych 
analiz;

 dostrzegam i doceniam wykorzystanie bogatej literatury przedmiotu oraz wyni-
ków w asnych bada  oraz umiej tno  po ytecznego czenia w prowadzonych 
dociekaniach aspektu systemowo-teoretycznego omawianych zagadnie  oraz 
rezultatów bada  empirycznych.
Rezultaty docieka  profesora Jackowicza s  godne uznania, uwagi i rozpatrze-

nia mo liwo ci ich wykorzystania w ocenach dzia ania czynników politycznych 
o bankowo ci, a tak e w tworzeniu programów rozwoju sektora bankowego jako 
wiod cego ogniwa systemu finansowego w Polsce.

Gor co polecam recenzowan  ksi k  wszystkim czytelnikom, którzy ceni  ory-
ginalno  i odpowiedzialno  naukowo-badawcz  autorów dostarczaj cych nam po-
t n  porcj  nowej wiedzy, mog cej by  z po ytkiem wykorzystanej w doskonalenie 
funkcjonowania wspó czesnej bankowo ci.


