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OD REDAKCJI

DoĂwiadczenia globalnego kryzysu finansowego ciÈgle zajmujÈ teoretyków
ibpraktyków z róĝnych obszarów wiedzy, i to zarówno w aspekcie pogïÚbiania analizy przyczyn, jak i projektowania infrastruktury bezpieczeñstwa finansowego, która
w ujÚciu optymistycznym byïaby zdolna przeciwdziaïaÊ – a w ujÚciu pesymistycznym choÊby ograniczyÊ – ryzyko kosztownej powtórki. ZakïadajÈc, ĝe ustanowione
ramy normatywne i regulacje ostroĝnoĂciowe stanowiÈ fundamenty nowej „architektury” bezpieczeñstwa, przed ogniwami safety net oraz podmiotami systemu finansowego stajÈ powaĝne i bardzo trudne wyzwania. Chodzi zwïaszcza o stopniowe
wypeïnienie tej ramy zarówno rozwiÈzaniami szczegóïowymi, jak i praktykÈ ich
stosowania, aby moĝna byïo mówiÊ o oddaniu systemu pod symboliczny „klucz”.
Nie bez znaczenia dla rozwoju infrastruktury bezpieczeñstwa systemu finansowego, tak w ujÚciu globalnym, jak regionalnym, krajowym czy nawet branĝowym
(banki komercyjne, spóïdzielcze, kasy), sÈ stosunki pomiÚdzy interesariuszami stabilnoĂci tych systemów, a przede wszystkim uzgodnienie paradygmatu wspóïdziaïania. W tym kontekĂcie moĝna wskazaÊ z jednej strony na problemy operacjonalizacji rozwiÈzañ dla trzydziestu globalnie systemowo waĝnych banków (tzw. G-Sibs)
w konwencji TLAC (ang. total loss absorbing capacity), w wymiarze UE wymogu
MREL (minimalny wymóg dotyczÈcy funduszy wïasnych i zobowiÈzañ kwalifikowalnych); pro domo sua rozwiÈzania wymaga problem kredytów frankowych, bez
naruszenia podstaw stabilnoĂci systemu finansowego, do dyskusji jest kwestia segmentacji nadzoru nad bankami i spóïdzielczymi kasami oszczÚdnoĂciowo-kredytowymi, wreszcie uszczegóïowienia wymaga wspóïdziaïanie BFG z instytucjonalnymi
systemami ochrony banków spóïdzielczych. A wszelako to daleko niekompletna
lista problemów zwiÈzanych z modelowaniem infrastruktury bezpieczeñstwa.
W zarysowanym powyĝej kontekĂcie kolejny numer „Bezpiecznego Banku” swÈ
treĂciÈ wpisuje siÚ w nurt ksztaïtowania takiej infrastruktury, która powinna dÈĝyÊ
do uzyskania optimum pomiÚdzy bezpieczeñstwem (oznaczajÈcym przecieĝ okreĂlony poziom swobody gospodarowania na rynku finansowym) a efektywnoĂciÈ.
PiÚÊ z szeĂciu artykuïów w dziale „Problemy i poglÈdy” traktuje o problematyce
infrastruktury systemu bankowego, poruszajÈc m.in. kwestie ěródeï regulacji i nad7
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zoru nad bankami w UE, pokryzysowych regulacji dla banków typu „zbyt duĝy aby
upaĂÊ” (TBTF), ěródeï finansowania kryzysowego banków dziaïajÈcych wbPolsce,
funkcji organów nadzoru wobec krajowych instytucji pïatniczych, wreszcie problematyki kontrowersyjnego statusu banku jako instytucji zaufania publicznego.
Warto dodaÊ, ĝe obie zamieszczone w niniejszym numerze recenzje stanowiÈ bardzo
dobre dopeïnienie powyĝszych opracowañ. Ostatni artykuï w omawianym dziale
odchodzi nieco od kwestii pokryzysowej architektury regulacyjnej, podejmujÈc problematykÚ ĂwiadomoĂci finansowej i inkluzji bankowej osób w wieku 50+ w Ăwietle
badañ pierwotnych.
W dziale miscellanea publikujemy opracowanie, które jest m.in. pokïosiem
praktyki wakacyjnej w naszej Redakcji uczennicy warszawskiego liceum, która
samodzielnie zaprojektowaïa i przeprowadziïa wĂród uczniów swego liceum badanie na temat ich opinii o bankach. Byïoby rzeczÈ poĝytecznÈ, aby przedsiÚwziÚcie
MariibM.bSadïochy znalazïo naĂladowców w innych Ărodowiskach.
¿yczÚ Pañstwu interesujÈcej lektury 66 numeru naszego czasopisma
Jan Szambelañczyk
Redaktor Naczelny

P.S. Redakcja pracuje nad zmianÈ podstawowej formy wydawania „Bezpiecznego
Banku” i pozostawieniem tylko wersji elektronicznej.
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