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OD REDAKCJI

Z raportów Banku ¥wiatowego, Unii Europejskiej czy MiÚdzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, ĝe wielkoĂÊ i struktura systemu finansowego w Polsce
stosunkowo dobrze odpowiada potrzebom krajowej gospodarki. Wedïug Raportu
Towarzystwa Ekonomistów Polskich (Andrzej Halesiak, Jaki system finansowy dla
Polski. Synteza wiedzy na temat zaleĝnoĂci pomiÚdzy systemem finansowym absferÈ realnÈ. Rekomendacje dla Polski. Warszawa 2017) ta dobra w zasadzie opinia,
szczególnie na tle krajów o wyraěnie „przeroĂniÚtych” systemach finansowych, jest
w duĝej mierze zasïugÈ dziaïañ regulacyjno-nadzorczych z przeïomu tysiÈcleci, ale
takĝe zbwynikajÈcego z zaszïoĂci historycznych zapóěnienia rozwojowego polskich
instytucji finansowych. Nie sposób pominÈÊ okolicznoĂci, ĝe punkt startu do wyĂcigu o pogïÚbianie finansowe (zwane finansjalizacjÈ lub finansjeryzacjÈ) wb Polsce – wbokresie po systemowych reformach rynkowych – byï bardzo niski. I to na
tyle niski, ĝe nawet kilkanaĂcie lat szybkiej ekspansji – przed globalnym kryzysem
finansowym – nie doprowadziïo do takiego stadium rozwoju, które w krajach najwyĝej rozwiniÚtych stworzyïo warunki do powaĝnego zagroĝenia stabilnoĂci finansowej. W odróĝnieniu od bardzo znaczÈcych róĝnic relacji aktywów finansowych do
produktu krajowego brutto na niekorzyĂÊ polskiego sektora w stosunku do wielu
innych krajów, trzeba pamiÚtaÊ o wiodÈcym poziomie rozwoju technologicznego
instytucji finansowych w Polsce, nawet w porównaniu do liderów finansjalizacji na
Ăwiecie. Na tym tle rodzÈ siÚ wyzwania zrównowaĝonego poziomu rozwoju kompetencji klientów i instytucji finansowych, które nie generowaïyby z jednej strony
asymetrii korzyĂci stron transakcji, a z drugiej – nie przyczyniaïy siÚ do zagroĝeñ
stabilnoĂci tych instytucji, które nadmiernie wykorzystujÈ swÈ profesjonalnÈ przewagÚ dla – przynajmniej krótkookresowych – zysków.
Prezentowany PT Czytelnikom 68 numer „Bezpiecznego Banku” podejmuje
wbkilku aspektach scharakteryzowane wyĝej problemy. Pierwszy artykuï w dziale
Problemy i poglÈdy traktuje o siedmiu wymiarach debaty na temat finansjalizacji, poczÈwszy od kwestii lingwistycznych, przez definicje, zakres merytoryczny,
historiÚ, aspekt geograficzno-kulturowy, kontekst doktrynalny, a wreszcie ustrojowy. PewnÈ kontynuacjÈ tej problematyki jest drugi artykuï, w którym mowa
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ob wirtualizacji pieniÈdza jako przejawie finansjalizacji. SwoistÈ ramÈ poznawczÈ
opracowañ w prezentowanym numerze naszego czasopisma sÈ dwie recenzje publikacji ksiÈĝkowych. Jedna literalnie dotyczy problematyki Finansjeryzacji i jej wpïywu na przedsiÚbiorstwa. DrugÈ natomiast moĝna traktowaÊ jako wkïad autorów
wbksztaïtowanie jednego z kluczowych warunków pogïÚbiania finansowego – praca
pt. ZrozumieÊ rynki finansowe pretenduje do takiej funkcji.
Cztery pozostaïe artykuïy w dziale Problemy i poglÈdy traktujÈ ob zróĝnicowanej problematyce systemu finansowego, poczÈwszy od rozwaĝañ na temat
wpïywu ryzyka upadïoĂci inwestorów na credit rating banków europejskich, przez
ryzyko prawne w zarzÈdzaniu kryzysowym na przykïadzie Banco Popular Español,
oryginalne analizy sukcesji w przedsiÚbiorstwach rodzinnych jako elementu ryzyka
kredytowego, po dywagacje o kliencie wobec kulturowych uwarunkowañ rozwoju
ibzagroĝeñ bankowoĂci cyfrowej.
Dodatkowo w okazjonalnym dziale Raporty z badañ zamieszczamy dwa opracowania. Pierwsze zostaïo poĂwiÚcone determinantom ksztaïtowania siÚ poziomu
depozytów oszczÚdnoĂciowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro,
abwbdrugim podjÚto próbÚ identyfikacji wpïywu specyfiki terenu dziaïania na sytuacjÚ ekonomicznÈ banków spóïdzielczych.
„Bezpieczny Bank” nr 68/2017 jest juĝ drugim numerem ukazujÈcym siÚ wyïÈcznie w wersji elektronicznej, i po raz pierwszy z numeracjÈ systemu DOI (ang.
Digital Object Identifier)1, co sprzyjaÊ bÚdzie cyfrowej identyfikacji naszych artykuïów w bazach danych.
¿yczÚ ciekawej lektury
Jan Szambelañczyk
Redaktor Naczelny
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