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Od tłumacza
Jest to już piąta tłumaczona przeze mnie książka z serii „Nobliści z ekonomii”
wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, której celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi dorobku naukowego laureatów Nagrody im.
Alfreda Nobla z ekonomii (tym razem chodzi o francuskiego ekonomistę Jean
Tirole’a, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie w 2014 r.). Wybór dokonany
przez wydawcę polskiego padł właśnie na tę niewielką książkę, napisaną wspólnie
przez Mathiasa Dewatripont, Jean-Charlesa Rochet i Jean Tirole.
Przedmiotem książki są zmiany w systemie regulacji sektora finansowego i w
nadzorze bankowym, jakie nastąpiły po kryzysie 2007/08 r. (którego skutki są
nadal odczuwalne) oraz postulowane przez autorów dalsze reformy tego systemu.
Trzeba żałować, że ta wydana w 2010 r. książka nie mogła uwzględnić dalszych
istotnych zmian w tej dziedzinie, które nastąpiły już po jej napisaniu (w tym
nowych wymogów określonych w umowie Bazyela III i w projekcie pakietu CRD
IV). Pod tym względem wiele informacji podawanych w tej książce ma już tylko
wartość historyczną. Niemniej jednak oceny przyczyn kryzysu i postulowane
kierunki reform systemu finansowego oraz sposobów i metod jego regulacji, ze
szczególnym uwzględnieniem roli nadzoru bankowego, wydają się trafne i wiele ze
zgłoszonych tutaj uwag i propozycji zachowuje wciąż aktualność.
Polski przekład książki opiera się na jej oryginalnym wydaniu z 2010 r. w języku angielskim, jakkolwiek poszczególne rozdziały (z wyjątkiem „Wprowadzenia”)
były pierwotnie opublikowane jako osobne opracowania w języku francuskim.
Tym razem obyło się bez konieczności zasięgania pomocy konsultantów, ponieważ
przekaz zawarty w oryginale jest na ogół dostatecznie jasny, a większość specjalistycznych terminów dotyczących nowych instrumentów finansowych została
wcześniej „rozszyfrowana” w trakcie tłumaczenia poprzedniej książki wydanej w
tejże serii, to jest książki Roberta J. Shillera Finanse a dobrobyt społeczny. Nie
było w związku z tym również potrzeby wprowadzania dodatkowych przypisów
(poza drobnymi przypisami w tekście). Polskie wydanie książki zostało opatrzone
wykazem używanych w niej skrótów oraz sporządzonym całkowicie od nowa
obszernym indeksem rzeczowym i pełnym indeksem cytowanych nazwisk. Całość
zamyka wykaz laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla z ekonomii.
Dziękuję osobom, które uczestniczyły w techniczno-redakcyjnym przygotowaniu polskiej edycji książki: Aleksandra Bardadyn, Magdalena Matkowska, Michał
Plewczyński i Mariusz Próchniak.
Zbigniew Matkowski
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Od autorów
Jean Tirole pragnie podziękować następującym osobom: Nicolas Chanut, Frédéric Cherbonnier, Jacques Delpaja, Pierre-Olivier Gourinchas, Marc Ivaldi, JeanPierre Landau, Sylvie Matherat, Michel Pébereau, Jean-Charles Rochet, Philippe
Trainar, jak również uczestnikom różnych konferencji i seminariów za bardzo
cenne uwagi i komentarze. Autor jest również ogromnie wdzięczny za przetłumaczenie rozdziału 2 z języka francuskiego na język angielski przez Keith Tribe oraz
za bardzo pomocne sugestie redakcyjne Richarda Baggaleya.
Jean-Charles Rochet dziękuje Charlesowi Calomirisowi, Patrickowi Honohan,
Rafaelowi Repullo oraz wszystkim uczestnikom kilku seminariów zorganizowanych przez Bank Francji, Bank Kanady i Bank Centralny Brazylii, a zwłaszcza
Sylvii Matherat i Eduardo Lundbergowi. Autor skorzystał także wiele ze szczegółowych uwag Jeana Tirole’a do pierwszej wersji rozdziału 3. Oczywiście, całą
odpowiedzialność za treść tego rozdziału ponosi wyłącznie autor.
Mathias Dewatripont i Jean-Charles Rochet dziękują Janet Mitchell i Peterowi
Praetowi.
Rozdział 2 (autor: Jean Tirole) został pierwotnie opublikowany pod tytułem:
Leçons d’une crise w „Toulouse School of Economics Notes”, nr 2, 12/2008
(online:
www.tse-fr.eu/images/TSE/TSENotes/notes%281%29j.tirole%pdf%29.
pdf).
Rozdział 3 (autor: Jean-Charles Rochet) został pierwotnie opublikowany pod
tytułem: Le futur de la réglamentation bancaire w „Toulouse School of Economics
Notes”, nr 2, 12/2008 (online: www.tse-fr.eu/images/TSE/TSENotes/notes%282%
29rochet%28pdf%29.pdf).
Rozdział 4 (autorzy: Mathias Dewatripont i Jean-Charles Rochet) ukazał się
pierwotnie jako rozdział książki elektronicznej wydanej przez CEPR i Vox, zatytułowanej: Financial Regulation and Macroeconomic Stability: Key Issues for
the G20, pod red. Mathias Dewatripont, Xavier Freixas, Richard Portes (online:
http://www.voxeu.org/reports/G20_ebook.pdf). Opracowanie to zostało przygotowane na spotkanie dyskusyjne w Londynie w dniu 31 stycznia 2009 r.

