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Niniejsza książka wypełnia tę lukę badawczą, jednocześnie będąc jedyną pozycją na polskim rynku wydawniczym, która ukazuje politykę
kursu złotego na tle doświadczeń gospodarek rozwijających się i ewolucji międzynarodowego porządku monetarnego od systemu z
Bretton Woods do okresu globalnego kryzysu finansowego. Historia polityki kursowej Polski stanowi ciekawe i w dużej mierze unikatowe
doświadczenie. Od 1990 roku Polska zaadoptowała niemalże wszystkie możliwe reżimy kursowe, przechodząc od kursu sztywnego do
płynnego. Ewolucyjne adoptowanie kolejnych form ustalania kursu złotego umacniało wiarygodność władz gospodarczych Polski.
Książka ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od teoretyków i praktyków problematyki kursu walutowego, a
skończywszy na studentach kierunków ekonomicznych i finansowych. Odbiorcami jej mogą być również wszyscy ci, którzy dopiero chcą
rozpocząć zgłębianie fascynującej problematyki kursu walutowego. Dr Ewa Rzeszutek, wieloletni pracownik Narodowego Banku
Polskiego, tłumaczy w sposób przystępny dla każdego Czytelnika zawiłości teorii kursu walutowego, zachowując jednocześnie wysoki
poziom merytoryczny i naukowy publikacji.

„Dysertacja mgr Ewy Rzeszutek podejmuje zagadnienie o podstawowym znaczeniu zarówno dla rozumienia dotychczasowego
przebiegu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki, jak też dla właściwego rozwiązania praktycznych problemów, jakie narzuca
naszej polityce gospodarczej realizacja strategicznego zamysłu unifikacji polskiego obszaru gospodarczego ze strefą euro. Połączenie
niezrównanego doświadczenia, głębokiej wiedzy ekonomicznej oraz rzadkiego w naszej literaturze ekonomicznej daru precyzyjnego,
jasnego wyrażania się słowem pisanym, pozwoliło mgr E. Rzeszutek stworzyć dzieło, które – w moim przekonaniu – w tej chwili nie ma
sobie równego w naszym ekonomicznym piśmiennictwie na temat kursów walutowych, jeżeli chodzi o naukowy poziom, kompletność
przeglądu stosowanych w tym zakresie rozwiązań i wnikliwość formułowanych przy tym ocen.”
Prof. dr hab. Karol Lutkowski

„Rozprawa doktorska mgr Ewy Rzeszutek zawiera bardzo bogaty materiał analityczno-poznawczy i wnioskowy, porządkujący naszą
wiedzę o polityce kursu walutowego w Polsce i świecie współczesnym oraz dostarczający solidnej podstawy do dalszych dyskusji,
przemyśleń i decyzji politykom gospodarczym, a ekonomistom specjalizującym się w problematyce finansowej – inspiracji do dalszych
badań, szczególnie ważnych w okresie zaburzeń finansowo-gospodarczych i przeobrażeń instytucjonalnych w Unii Gospodarczej i
Walutowej, Unii Europejskiej i gospodarce światowej.”
Prof. dr hab. Juliusz Kotyński
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„Za przedmiot swej dysertacji mgr E. Rzeszutek obrała wciąż mało rozpoznane w literaturze polskiej problemy polityki kursowej w
okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Polska w okresie ostatnich dwudziestu lat zastosowała praktycznie wszystkie
dotychczas znane rozwiązania kursowe w systemie pieniądza papierowego. W literaturze przedmiotu nie do końca rozpoznane zostały
przesłanki zastosowanych rozwiązań, a zwłaszcza ich skutki. Do podjęcia tematu wyboru systemu kursowego predestynowały ją
zarówno zainteresowania i doświadczenie zawodowe (długoletnia praca w NBP), jak też gruntowna znajomość przedmiotowej literatury
polskiej i światowej.”
Prof. Akademii Finansów dr hab. Ryszard Michalski
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