


 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny od 1997 roku, po wi conym zagadnieniom stabilno ci systemu finansowego, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem systemu bankowego.

KOMITET REDAKCYJNY:
Jan Szambela czyk – redaktor naczelny
Ma gorzata Iwanicz-Drozdowska
Ryszard Kokoszczy ski
Monika Marcinkowska
Jan Krzysztof Solarz
Ewa Kuli ska-Sad ocha
Ewa Miklaszewska
Ma gorzata Polak – sekretarz redakcji
Ewa Tele y ska – sekretarz redakcji

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA:
Piotr Nowak – Przewodnicz cy
Paola Bongini
Santiago Carbo-Valverde
Dariusz Filar
Andrzej Gospodarowicz
Leszek Paw owicz
Krzysztof Pietraszkiewicz
Jerzy Pruski

Artyku y publikowane w BEZPIECZNYM BANKU s  recenzowane.
Za publikacj  naukow  w BEZPIECZNYM BANKU Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wy szego przyzna  trzyna cie punktów.
Pismo BEZPIECZNY BANK wydawane jest wy cznie w wersji elektronicznej – 
www.bfg.pl.

REDAKCJA:
Krystyna Kawerska

WYDAWCA:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

SEKRETARIAT REDAKCJI:
Ewa Tele y ska, Ma gorzata Polak
Telefon: 22 583 08 78, 22 583 05 74
e-mail: ewa.telezynska@bfg.pl; malgorzata.polak@bfg.pl

Informacje dotycz ce wymogów formalnych i edytorskich dla autorów publikacji 
znajduj  si  na stronie: www.bfg.pl

Opracowanie komputerowe, druk i oprawa:
Dom Wydawniczy ELIPSA 
ul. In  ancka 15/198, 00-189 Warszawa
tel./fax 22 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: elipsa@elipsa.pl, www.elipsa.pl



5

Bezpieczny Bank
3(68)/2017

DOI: 10.26354/bb.1.3.68.2017

OD REDAKCJI

Z raportów Banku wiatowego, Unii Europejskiej czy Mi dzynarodowego Fun-
duszu Walutowego wynika, e wielko  i struktura systemu finansowego w Polsce 
stosunkowo dobrze odpowiada potrzebom krajowej gospodarki. Wed ug Raportu 
Towarzystwa Ekonomistów Polskich (Andrzej Halesiak, Jaki system finansowy dla 
Polski. Synteza wiedzy na temat zale no ci pomi dzy systemem finansowym a sfe-
r  realn . Rekomendacje dla Polski. Warszawa 2017) ta dobra w zasadzie opinia, 
szczególnie na tle krajów o wyra nie „przero ni tych” systemach finansowych, jest 
w du ej mierze zas ug  dzia a  regulacyjno-nadzorczych z prze omu tysi cleci, ale 
tak e z wynikaj cego z zasz o ci historycznych zapó nienia rozwojowego polskich 
instytucji finansowych. Nie sposób pomin  okoliczno ci, e punkt startu do wy-
cigu o pog bianie finansowe (zwane finansjalizacj  lub finansjeryzacj ) w Pol-

sce – w okresie po systemowych reformach rynkowych – by  bardzo niski. I to na 
tyle niski, e nawet kilkana cie lat szybkiej ekspansji – przed globalnym kryzysem 
finansowym – nie doprowadzi o do takiego stadium rozwoju, które w krajach naj-
wy ej rozwini tych stworzy o warunki do powa nego zagro enia stabilno ci finan-
sowej. W odró nieniu od bardzo znacz cych ró nic relacji aktywów finansowych do 
produktu krajowego brutto na niekorzy  polskiego sektora w stosunku do wielu 
innych krajów, trzeba pami ta  o wiod cym poziomie rozwoju technologicznego 
instytucji finansowych w Polsce, nawet w porównaniu do liderów finansjalizacji na 
wiecie. Na tym tle rodz  si  wyzwania zrównowa onego poziomu rozwoju kom-

petencji klientów i instytucji finansowych, które nie generowa yby z jednej strony 
asymetrii korzy ci stron transakcji, a z drugiej – nie przyczynia y si  do zagro e  
stabilno ci tych instytucji, które nadmiernie wykorzystuj  sw  profesjonaln  prze-
wag  dla – przynajmniej krótkookresowych – zysków. 

Prezentowany PT Czytelnikom 68 numer „Bezpiecznego Banku” podejmuje 
w kilku aspektach scharakteryzowane wy ej problemy. Pierwszy artyku  w dziale 
Problemy i pogl dy traktuje o siedmiu wymiarach debaty na temat finansjali-
zacji, pocz wszy od kwestii lingwistycznych, przez definicje, zakres merytoryczny, 
histori , aspekt geograficzno-kulturowy, kontekst doktrynalny, a wreszcie ustro-
jowy. Pewn  kontynuacj  tej problematyki jest drugi artyku , w którym mowa 
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o wirtualizacji pieni dza jako przejawie finansjalizacji. Swoist  ram  poznawcz  
opracowa  w prezentowanym numerze naszego czasopisma s  dwie recenzje publi-
kacji ksi kowych. Jedna literalnie dotyczy problematyki Finansjeryzacji i jej wp y-
wu na przedsi biorstwa. Drug  natomiast mo na traktowa  jako wk ad autorów 
w kszta towanie jednego z kluczowych warunków pog biania finansowego – praca 
pt. Zrozumie  rynki finansowe pretenduje do takiej funkcji.

Cztery pozosta e artyku y w dziale Problemy i pogl dy traktuj  o zró ni-
cowanej problematyce systemu finansowego, pocz wszy od rozwa a  na temat 
wp ywu ryzyka upad o ci inwestorów na credit rating banków europejskich, przez 
ryzyko prawne w zarz dzaniu kryzysowym na przyk adzie Banco Popular Español, 
oryginalne analizy sukcesji w przedsi biorstwach rodzinnych jako elementu ryzyka 
kredytowego, po dywagacje o kliencie wobec kulturowych uwarunkowa  rozwoju 
i zagro e  bankowo ci cyfrowej.

Dodatkowo w okazjonalnym dziale Raporty z bada  zamieszczamy dwa opra-
cowania. Pierwsze zosta o po wi cone determinantom kszta towania si  poziomu 
depozytów oszcz dno ciowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro, 
a w drugim podj to prób  identyfikacji wp ywu specyfiki terenu dzia ania na sytu-
acj  ekonomiczn  banków spó dzielczych.

„Bezpieczny Bank” nr 68/2017 jest ju  drugim numerem ukazuj cym si  wy-
cznie w wersji elektronicznej, i po raz pierwszy z numeracj  systemu DOI (ang. 

Digital Object Identifier)1, co sprzyja  b dzie cyfrowej identyfikacji naszych arty-
ku ów w bazach danych. 

ycz  ciekawej lektury

Jan Szambela czyk
Redaktor Naczelny

1 Znaj c numer DOI publikacji, za pomoc  specjalnych baz danych atwo znale  miejsce w In-
ternecie, sk d t  publikacj  mo na pobra .
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