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PoczÈwszy od 2007 roku w wielu czoïowych oĂrodkach naukowych na Ăwiecie nastÈpiïo przyspieszenie badañ z zakresu zarzÈdzania ryzykiem systemu finansowego. Byïo to spowodowane wybuchem globalnego kryzysu
finansowego na skalÚ niespotykanÈ od zakoñczenia II wojny Ăwiatowej.
Jednym z jego gïównych ěródeï byïo pÚkniÚcie „bañki” cenowej na rynku
nieruchomoĂci w Stanach Zjednoczonych typu subprime. Kryzys ten szybko przeniósï siÚ do Europy. We wrzeĂniu 2008 roku ulegï on zaostrzeniu
w zwiÈzku z ogïoszeniem upadïoĂci amerykañskiego banku inwestycyjnego
Lehman Brothers.
Po wybuchu kryzysu i wraz z jego rozszerzaniem siÚ na wiÚkszoĂÊ krajów gospodarczo rozwiniÚtych okazaïo siÚ, iĝ wïadze niemal wszystkich
krajów byïy nieprzygotowane do zarzÈdzania sytuacjÈ kryzysowÈ. Powodem
tego byïo miÚdzy innymi to, iĝ teoria ekonomii nie miaïa gotowych recept
na skuteczne zarzÈdzanie ryzykiem systemu finansowego. W Ăwiatowej
literaturze ekonomicznej niewiele bowiem byïo wnikliwych opracowañ
poĂwiÚconych temu zagadnieniu.
W tej sytuacji na podkreĂlenie zasïuguje fakt, iĝ w Polsce badania dotyczÈce zarzÈdzania ryzykiem systemu finansowego prowadziï prof. Jan
Krzysztof Solarz. Wyniki tych badañ opublikowaï On w ksiÈĝce „ZarzÈdzanie ryzykiem systemu finansowego” wydanej w 2008 roku w Wydawnictwie Naukowym PWN.
Praca ta ma zatem charakter pionierski w Polsce i naleĝy do niewielu
wnikliwych opracowañ z tego zakresu na Ăwiecie.
KsiÈĝka J.K. Solarza przygotowana zostaïa na podstawie bogatej, aktualnej i dobrze dobranej literatury przedmiotu. Autor wykorzystaï w swej
monografii najnowsze opracowania naukowe opublikowane w Europie
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Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych oraz bogate materiaïy empiryczne
zawarte w raportach o stabilnoĂci systemów finansowych publikowanych
przez Europejski Bank Centralny, krajowe banki centralne wchodzÈce
w skïad Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Forum StabilnoĂci Finansowej powoïane przez kraje wchodzÈce w skïad tzw. grupy G-7.
MyĂlÈ przewodniÈ rozwaĝañ w omawianej ksiÈĝce jest przekonanie Autora, iĝ w celu zapobieĝenia kryzysom systemu finansowego, a nastÚpnie
w jego przezwyciÚĝaniu, gdy juĝ zaistnieje, moĝna w odpowiedni sposób
zarzÈdzaÊ instrumentami, instytucjami i rynkami finansowymi w ich wzajemnym powiÈzaniu. J.K. Solarzowi obce sÈ wiÚc opinie czÚĂci ekspertów,
iĝ bardziej poprawne jest mówienie o sterowaniu ryzykiem, a nie zarzÈdzaniu nim. Trzeba bowiem pamiÚtaÊ, iĝ sterowanie zakïada wystÚpowanie
automatycznego sprzÚĝenia zwrotnego pomiÚdzy wszystkimi elementami
systemu finansowego. Jednak w zïoĝonych i dynamicznych systemach awaria wystÚpuje, gdy automatyczne regulatory zawodzÈ. Wówczas niezbÚdna
jest interwencja czïowieka a wiÚc zarzÈdzanie. W przypadku zarzÈdzania
ryzykiem systemu finansowego Ăwiadome dziaïania czïowieka obejmujÈ:
prewencjÚ (ex ante), monitorowanie zaburzeñ i stabilizowanie sytuacji oraz
uczenie siÚ ex post na bïÚdach.
W Ăwietle powyĝszego czytelnik ksiÈĝki zapewne zgodzi siÚ z Autorem,
iĝ termin zarzÈdzanie lepiej opisuje praktykÚ radzenia sobie z narastaniem
niepewnych zjawisk w funkcjonowaniu systemu finansowego.
Omawiana praca skïada siÚ ze wstÚpu, krótkiego fragmentu zatytuïowanego „Puïapki terminologiczne”, piÚciu rozdziaïów i zakoñczenia.
Pierwszy rozdziaï, stanowiÈcy merytoryczne wprowadzenie do dalszej
analizy, poĂwiÚcony zostaï prezentacji i krytycznej ocenie poglÈdów wielu
ekonomistów na temat istoty ryzyka systemu finansowego. Wobec róĝnorodnoĂci okreĂleñ pojÚcia stabilnoĂci systemu finansowego, wystÚpujÈcej
w piĂmiennictwie ekonomicznym, Autor formuïuje szereg wïasnych oryginalnych, moim zdaniem, definicji zwiÈzanych z tym pojÚciem. Jako szczególnie wartoĂciowÈ czÚĂÊ tego rozdziaïu moĝna uznaÊ, przedstawionÈ
w ostatnim jego fragmencie holistycznÈ koncepcjÚ ryzyka systemowego.
Rozwaĝania zawarte w rozdziale pierwszym prowadzÈ Autora do konkluzji: „Ryzyko systemu finansowego powinno byÊ rozpatrywane na dostatecznie wysokim stopniu uogólnienia, wskazujÈcym na róĝnego rodzaju
wspóïzaleĝnoĂci pomiÚdzy poszczególnymi typami ryzyka. Kaĝdy typ wspóïzaleĝnoĂci wymaga innej sieci bezpieczeñstwa. Nie ma jednej uniwersalnej
metody zarzÈdzania ryzykiem systemowym” (s. 52).
W drugim rozdziale ksiÈĝki zatytuïowanym Pomiar ryzyka systemowego
zaprezentowane zostaïy róĝne techniki pomiaru tego ryzyka. Techniki te
wynikajÈ z postanowieñ Nowej Umowy Kapitaïowej, a takĝe zawarte sÈ w
raportach o stabilnoĂci finansowej przygotowanych przez krajowe banki
centralne, Europejski Bank Centralny oraz inne miÚdzynarodowe instytucje finansowe. W rozdziale tym przedstawiona zostaïa takĝe specjalna pro-
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cedura stosowana przez MiÚdzynarodowy Fundusz Walutowy w udzielaniu
pomocy gdy w kraju czïonkowskim ujawni siÚ ryzyko systemu finansowego (s. 79–86).
SzczególnÈ wartoĂÊ rozdziaïu drugiego upatrujÚ gïównie w tym, ĝe Autor,
jako pierwszy w polskiej literaturze ekonomicznej, zaprezentowaï najnowsze metody pomiaru ryzyka systemowego stosowanego w krajach wysokorozwiniÚtych.
W kolejnym, trzecim rozdziale ksiÈĝki, noszÈcym tytuï Metody rozpraszania ryzyka systemowego, J.K. Solarz analizuje metody prewencji wobec
groěby ujawniania siÚ ryzyka systemowego.
Na wstÚpie tego rozdziaïu Autor podkreĂla, iĝ najwiÚkszy wpïyw na
dynamikÚ miÚdzynarodowego systemu finansowego ma swobodny przepïyw
kapitaïu. StÈd teĝ kraje otwierajÈce siÚ na zagranicÚ i liberalizujÈce swoje
systemy finansowe, w celu unikniÚcia negatywnych nastÚpstw liberalizacji,
muszÈ przestrzegaÊ wïaĂciwej sekwencji otwierania gospodarki. Przykïady
szeregu krajów dowodzÈ bowiem, iĝ ěle przygotowana liberalizacja krajowego systemu finansowego moĝe prowadziÊ do zaburzeñ.
Ograniczeniu groěby ujawniania siÚ ryzyka systemu finansowego sprzyja równieĝ, jak dowodzi J.K. Solarz, wybór odpowiedniego poziomu i form
konkurencji w sektorze finansowym, a takĝe udziaï w regionalnej integracji gospodarczej. Szczególnie wartoĂciowe i inspirujÈce do przemyĂleñ sÈ
dwa ostatnie fragmenty rozdziaïu trzeciego, poĂwiÚcone funkcjonowaniu
instytucji miÚdzynarodowego poĝyczkodawcy ostatniej szansy oraz sieci
bezpieczeñstwa systemu finansowego.
Fragmenty te zawierajÈ szereg bardzo waĝnych informacji i sÈdów. Niektóre tezy zawarte w nich majÈ jednak charakter dyskusyjny. OgraniczÚ
siÚ do dwu przykïadów.
Otóĝ na s. 100 wyraĝone jest twierdzenie, iĝ funkcje poĝyczkodawcy
ostatniej instancji nie zostaïy sprecyzowane w ĝadnych oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. Trzeba oczywiĂcie zgodziÊ siÚ z tym twierdzeniem. Nie naleĝy jednak sÈdziÊ, iĝ funkcje takie nie zostaïy w ogóle sprecyzowane. Bowiem fakt, iĝ nie upublicznia siÚ rozwiÈzañ w tym zakresie,
zgodnie z koncepcjÈ „konstruktywnej niejednoznacznoĂci”, nie oznacza
jeszcze, ĝe takich rozwiÈzañ nie ma. Wiele wskazuje na to, iĝ one istniejÈ
ale maja charakter poufny aby przeciwdziaïaÊ „pokusie naduĝycia”.
Charakter dyskusyjny ma takĝe postulat powoïania przy Europejskim
Banku Centralnym Jednolitego Nadzoru Finansowego 27 pañstw czïonkowskich Unii Europejskiej (s. 114). OczywiĂcie na poparcie tego postulatu moĝna by przytoczyÊ szereg argumentów. Jednak w literaturze przedmiotu formuïuje siÚ wiele waĝkich argumentów przeciw takiemu
rozwiÈzaniu.
W rozdziale czwartym ksiÈĝki zatytuïowanym Urzeczywistnienie siÚ
ryzyka systemowego J.K. Solarz rozpatruje sytuacjÚ kiedy zawodzi prewencja i ryzyko systemowe urzeczywistnia siÚ. Swoje rozwaĝania w tym roz-
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dziale Autor rozpoczyna od nie budzÈcej wÈtpliwoĂci tezy, iĝ poglÈdy na
temat ěródeï urzeczywistnienia siÚ ryzyka systemowego sÈ bardzo rozstrzelone. RównoczeĂnie jednak moĝna doszukaÊ siÚ wspólnych przyczyn wiÚkszoĂci kryzysów finansowych ostatnich dwudziestu lat.
½ródïa te moĝna podzieliÊ na dwie grupy. Pierwsza jest zwiÈzana z niesprawnoĂciami rynku, druga zaĂ z niesprawnoĂciami pañstwa jako regulatora rynku oraz instytucji finansowych.
W kolejnych fragmentach rozdziaïu czwartego Autor analizuje poszczególne ěródïa urzeczywistniania siÚ ryzyka systemowego.
Rezultaty badañ J.K. Solarza w tym zakresie zbieĝne sÈ z wynikami
najnowszych badañ opublikowanych w literaturze zagranicznej. Wynika
z nich, iĝ ogromnÈ rolÚ w rozwoju aktualnego kryzysu finansowego odegraïy konglomeraty finansowe oraz pochodne instrumenty finansowe.
W piÈtym rozdziale monografii, zatytuïowanym PrzyszïoĂÊ zarzÈdzania
ryzykiem systemu finansowego w Polsce Autor przedstawia hipotetyczne
podstawy zarzÈdzania ryzykiem systemowym w warunkach postÚpujÈcej
globalizacji. Punktem wyjĂcia w tych rozwaĝaniach, jest teza, iĝ zarzÈdzanie ryzykiem systemowym moĝe byÊ uznane za dobro publiczne. Dalej
J.K. Solarz przedstawia znaczenie w procesie zarzÈdzania ryzykiem systemowym sprzecznoĂci interesów podmiotów prywatnych wystÚpujÈcych na
rynkach finansowych. Rozpatruje On takĝe szeroki problem konsensusu
instytucjonalnego, do którego naleĝy dÈĝyÊ w zarzÈdzaniu ryzykiem systemowym.
PracÚ zamyka Zakoñczenie, w którym Autor zawarï wnioski wynikajÈce z wczeĂniejszych rozwaĝañ.
PodsumowujÈc zwiÚzïÈ prezentacjÚ ksiÈĝki J.K. Solarza pragnÚ stwierdziÊ, iĝ jest to praca bardzo wartoĂciowa nie tylko z punktu widzenia
wkïadu jaki wnosi ona w rozwój nauk ekonomicznych ale takĝe z punktu
widzenia wsparcia polityki finansowej jakÈ naleĝy prowadziÊ w Polsce.
Autor zaprezentowaï w ksiÈĝce nowe podejĂcie do analizy procesu zarzÈdzania ryzykiem systemowym. To nowe podejĂcie, okreĂlane jako instytucjonalne i porównawcze, obejmuje migracjÚ ryzyka gïównie w wyniku stosowania innowacyjnych instrumentów finansowych Autor przedstawiï takĝe
argumenty na rzecz zmiany paradygmatu finansów z funkcjonalnych na
rozwojowe.
O duĝej wartoĂci naukowej pracy J.K. Solarza Ăwiadczy takĝe fakt, iĝ
Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk przyznaï, we wrzeĂniu
2009 roku, jej Autorowi nagrodÚ w Konkursie promujÈcym wybitne osiÈgniÚcia naukowe w zakresie finansów.
Jestem gïÚboko przekonany, iĝ omawiana praca bÚdzie inspiracjÈ do
kontynuowania badañ dotyczÈcych zarzÈdzania ryzykiem systemu finansowego przez innych ekonomistów.

