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Krystyna Piotrowska-Marczak

Finansjeryzacja gospodarki i jej wpïyw na przedsiÚbiorstwa
pod redakcjÈ naukowÈ Andrzej Fierla,
Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoïa Gïówna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2017, s. 312, ISBN 978-83-8030-162-7

Problematyka recenzowanej ksiÈĝki naleĝy do bardzo aktualnych i niedostatecznie szeroko prezentowanych w literaturze naukowej – zwïaszcza krajowej.
PodjÚte zagadnienia dotyczÈ zjawiska, które towarzyszy przeksztaïceniom gospodarki zbsystemu kapitalizmu menedĝerskiego w kapitalizm finansowy. Proces
ten okreĂlony jest mianem finansjeryzacja1. Jego istota sprowadza siÚ do wzrostu
wpïywu finansów na przebieg procesów gospodarczych, spoïecznych oraz na funkcjonowanie pañstwa. ZwiÈzane jest to z rozszerzaniem siÚ gamy róĝnego rodzaju
instrumentów finansowych. W tym ukïadzie podstawowÈ kwestiÈ badawczÈ jest
ustalenie zakresu finansjeryzacji. Autorzy recenzowanej ksiÈĝki przyjÚli, ĝe gïówne
obszary, które wywoïaïa finansjeryzacja, to:
Y wzrost skali zadïuĝenia;
Y dostosowanie systemu bankowego do potrzeb rynku;
Y ekspansja nowych instrumentów finansowych zwiÈzanych z rozwojem inĝynierii finansowej;
Y wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych;
Y rozszerzanie siÚ kapitaïowego modelu systemu emerytalnego;
Y zmiany struktury dochodów;
Y korekty w sferze regulacji systemu finansowego;
Y zmiany w zarzÈdzaniu przedsiÚbiorstwami niefinansowymi, zwiÈzane z poszerzaniem dostÚpu do instrumentów i usïug finansowych oraz ich rozwojem.
1

W literaturze polskiej czÚĂciej wystÚpuje zamiennie pojÚcie finansjalizacja [przypis Redakcji].
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Niezaleĝnie od tego, czy przedstawiony katalog jest peïny, trzeba uznaÊ, ĝe
spektrum, które obejmuje finansjeryzacja, jest bardzo szerokie i róĝnorodne. To
powoduje, ĝe Autorzy ograniczyli swoje rozwaĝania koncentrujÈc siÚ na zagadnieniach zwiÈzanych z wpïywem finansjeryzacji na zarzÈdzanie przedsiÚbiorstwem.
Ten zasadniczy tok wywodu poprzedzono dwoma rozdziaïami wprowadzajÈcymi.
Rozdziaï 1 poĂwiÚcono kwestiom terminologicznym opartym na przeglÈdzie literatury Ăwiatowej, ponadto omówiono tu obszary wymieniane wyĝej, w których finansjeryzacja odegraïa istotnÈ rolÚ, oraz przedstawiono trudnoĂci wynikajÈce zbdoboru
odpowiednich miar tego zjawiska. Rozdziaï 2 poĂwiÚcono problemom oceny skali
finansjeryzacji w ujÚciu iloĂciowym. Autorzy wychodzÈ od stwierdzenia, ĝe finansjeryzacja powoduje wzrost globalnych przepïywów kapitaïowych, co wywoïane jest
rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. IlustracjÈ tego procesu sÈ dane wskazujÈce, jakie sÈ rozmiary przepïywów kapitaïowych na Ăwiecie,
jakie sÈ wartoĂci netto transakcji przejÚÊ przedsiÚbiorstw i, co charakteryzuje finanse najwiÚkszych korporacji Ăwiata. W dalszej czÚĂci rozdziaïu 2 zaprezentowano
i skomentowano dane poĂwiÚcone usïugom finansowym Ăwiadczonym przez banki.
Osobny wÈtek to zwiÈzek jaki zachodzi miÚdzy finansjeryzacjÈ a zakresem upadïoĂci przedsiÚbiorstw. Rozdziaï 2 zawiera takĝe czÚĂÊ ilustrujÈcÈ zakres finansjeryzacji w Polsce. Rozdziaïy 3 i 4 koncentrujÈ siÚ na procesach finansjeryzacji, które
majÈ wpïyw na funkcjonowanie przedsiÚbiorstw zarówno wbsektorze finansowym,
jak i niefinansowym. PodjÚto tu wiele ciekawych wÈtków. Zaliczam do nich zmiany
w strukturze ěródeï finansowania oraz rolÚ ubezpieczeñ majÈtkowych jako czynnika ograniczajÈcego ryzyko. Problemy zwiÈzane ze ěródïami finansowania przedsiÚbiorstw niefinansowych przedstawiono wbdwóch, powiÈzanych ze sobÈ, aspektach:
teoretycznym i empirycznym. Pierwszy aspekt dotyczy rozumienia pojÚcia „ěródïo
finansowania”, a takĝe kryteriów klasyfikacji instrumentów finansowych. Na tej
kanwie opiera siÚ aspekt empiryczny, obejmujÈcy analizÚ danych ilustrujÈcych zjawisko wykorzystania instrumentów finansowych przez przedsiÚbiorstwa w Polsce
w okresie 2007–2014, wraz z instrumentami dïuĝnymi emitowanymi przez jednostki samorzÈdu terytorialnego. Natomiast rozdziaï 5 pisany jest z innej perspektywy,
podejmuje bowiem kwestie zwiÈzane zbwpïywem procesów finansjeryzacji na wizerunek banków. Akcentuje siÚ tu zmiany wynikajÈce z nowych aktywnoĂci banków
na rynku finansowym i zwiÈzane zbtym naturalne ograniczenie znaczenia funkcji
depozytowo-kredytowych. Na skutek tego, zdaniem Autorów, straciïy one status
instytucji zaufania publicznego. W rozdziale 6 skoncentrowano siÚ na ubezpieczeniach majÈtkowych ib ich roli w zarzÈdzaniu przedsiÚbiorstwem. Podniesiono tu
dodatkowo dwa wÈtki, oba zwiÈzane zbprocesami finansjeryzacji. Pierwszy dotyczy
kwestii reasekuracji jako redystrybucji ryzyka, a drugi zwiÈzany jest z politykÈ
prowadzonÈ przez ubezpieczyciela w odniesieniu do inwestycji. W rozdziale 7 podejmuje siÚ zagadnienia zwiÈzane z dostÚpnoĂciÈ instrumentów finansowych ograniczajÈcych ryzyko przedsiÚbiorstwa, koncentrujÈc siÚ jedynie na instrumentach
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pochodnych. Przedstawiono ich rodzaje, specyfikÚ i moĝliwoĂci dostosowania do
konkretnych warunków.
Waĝne miejsce w caïoĂci wywodów zawartych w recenzowanej pracy odgrywajÈ
konstatacje zwiÈzane z ocenÈ finansjeryzacji, wskazujÈce zarówno na ich pozytywne jak i negatywne aspekty. Do korzyĂci jakie przynosi finansjeryzacja zaliczono
zwiÚkszenie dostÚpu do kapitaïu i uproszczenie wymiany handlowej. Aby to miaïo
miejsce, finansjeryzacja musi mieÊ zapewnionÈ transparentnoĂÊ. Jednakĝe ib niebezpieczeñstw towarzyszÈcych finansjeryzacji jest wiele. Autorzy ksiÈĝki zwracajÈ
uwagÚ na odwrócenie siÚ uczestników rynków finansowych od inwestycji wb instrumenty finansowe emitowane przez kraj – okreĂlone pañstwo, co moĝe spowodowaÊ zaïamanie na rynku akcji i wzrost kosztu dïugu publicznego. Ciekawe
sÈ takĝe wnioski wskazujÈce na socjoekonomiczne skutki finansjeryzacji. Aby je
ograniczyÊ, winno siÚ podjÈÊ, miÚdzy innymi, edukacjÚ w dziedzinie finansów oraz
zadbaÊ obochronÚ prawnÈ uczestników obrotu finansowego.
W konkluzji warto podkreĂliÊ, ĝe ksiÈĝkÚ charakteryzuje logiczny i konsekwentnie przeprowadzony wywód, co znalazïo wyraz w ukïadzie pracy. JÚzyk i klarownoĂÊ treĂci powodujÈ, ĝe tekst jest czytelny nie tylko dla specjalistów z dziedziny
finansów.
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