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Ewolucja systemu bankowego oraz rynku finansowego, a tak e niebez-

pieczny kryzys finansowy, zwracaj  powszechn  uwag  na kwesti  bezpie-

cze stwa funkcjonowania wspó czesnej bankowo ci. Jest to nie tylko prob-

lem ekonomiczny, ale tak e spo eczny, co wspomniany kryzys wykaza  ponad 

wszelk  w tpliwo .

Opiniuj c publikacj  nale y zwróci  uwag  przede wszystkim na:

– naukow  rang  podj tego tematu,

– znaczenie tematu dla praktyki gospodarczej,

– sposób i jako  uj cia tematu.

Tematyka publikacji ma istotn  wag  naukow , której nie trzeba szerzej 

uzasadnia . Bezpiecze stwo sektora bankowego zale y od dwóch g ównych 

czynników: wyposa enia w kapita  oraz zarz dzania ryzykiem. Standardy 

bazylejskie dotycz  w a nie adekwatno ci kapita owej banków z uwagi na 

ryzyko prowadzenia dzia alno ci bankowej.

Jak te  powszechnie wiadomo, standardy bazylejskie maj  fundamen-

talne znaczenie dla biznesu bankowego. Nale y je rozumie  i stosowa . 

Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym wymogom. Autorka przybli-

a i t umaczy zarówno intencje regulatorów, jak i przyj te rozwi zania 

w poszczególnych zakresach dzia alno ci bankowej.

Problematyk  zaprezentowano w sposób doskona y. Opracowanie jest 

spójne, logiczne i zwi z e pomimo pewnej obszerno ci. 

Zawarto  publikacji obejmuje dziesi  rozdzia ów:

– Ryzyko bankowe – praprzyczyna regulacji nadzorczych,

– Regulacje bankowe,

– Struktura Nowej Umowy Kapita owej,
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– Minimalne wymogi kapita owe – ryzyko kredytowe,

– Minimalne wymogi kapita owe – ryzyko operacyjne,

– Minimalne wymogi kapita owe – ryzyko rynkowe i pozosta e wymogi,

– Proces analizy nadzorczej,

– Dyscyplina rynkowa,

– Zarz dzanie kapita em banku,

– Konsekwencje Nowej Umowy Kapita owej.

Zakres tematyczny dzie a jest zatem wyczerpuj cy. Rzeczowo  prezen-

tacji i rozwa a  oraz podj cie wszystkich podstawowych aspektów tematu, 

pozwalaj  okre li  dzie o jako opracowanie kompleksowe. Wszechstronny 

opis regulacji bazylejskich po czony z komentarzami Autorki sk ania do 

pog bionej refleksji, co jest kolejnym atutem publikacji.

Nowa Umowa Kapita owa zmienia oblicze wspó czesnej bankowo ci. 

Jednak nale y mie  na uwadze tak e istotne zagro enia p yn ce spoza 

sektora bankowego. Autorka wyra nie wskazuje na te uwarunkowania. 

Ponadto, przypomina tak e, jak wiele zale y od w a cicieli, kierownictwa 

oraz pracowników instytucji bankowych.

W publikacjach naukowych nale y te  koniecznie docenia  krytyczne 

uj cie opisywanego tematu. Takiego w tku w ksi ce równie  nie zabrak o. 

Autorka stwierdza wprost: „doskona e regulacje bankowe nie istniej ”. 

Prezentuje przy tym uwagi krytyczne wobec regulacji bazylejskich oraz 

zarys propozycji alternatywnych. Kreuje w ten sposób pewien dystans, nie 

tyle pozwalaj cy na jakiekolwiek lekcewa enie tematu, ile na uzyskanie 

szerzej perspektywy oceny problemu i wdra anych rozwi za .

Kilka s ów powinno zosta  po wi conych tak e ilustracjom za czonym 

do opracowania. Prezentacje poszczególnych tematów oraz rozwa ania ich 

dotycz ce s  adekwatnie ilustrowane tabelami, schematami oraz wykresa-

mi. Materia  ten u atwia przyswajanie tre ci, a to podnosi jeszcze walory 

niniejszej ksi ki.

Ponadto co nale y podkre li , to fakt, i  opiniowana publikacja jest 

dzie em samodzielnym. Przygotowano j  w oparciu o liczne i pierwszorz d-

ne ród a naukowe oraz aktualne mi dzynarodowe i krajowe przepisy 

prawne.

Nale y równie  dostrzec osob  recenzenta opisywanej publikacji. Prof. 

Leszek Paw owicz jest uznanym autorytetem w sprawach bankowo ci 

i rynku finansowego. Od lat zajmuje si  tak e regulacjami bazylejskimi, 

zatem wybór jego osoby jest odpowiedni.

Na zako czenie kilka refleksji. Ewolucja regulacji dotycz cych rynku 

finansowego oraz bankowo ci trwa. Prawdopodobnie dotychczasowe bazy-

lejskie regulacje ostro no ciowe nie b d  ostatnie. Nieustannie trwa bowiem 

rywalizacja pomi dzy regulatorami a podmiotami rynku finansowego. Pierw-

si dbaj  o bezpiecze stwo, drugich poci gaj  zyski i ryzyko. Jednak powa -

nym ryzykiem jest te  przeregulowanie rynku finansowego i bankowego, co 

negatywnie mo e wp yn  na finansowanie realnej sfery gospodarki. 
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Na wspó czesnym rynku wyra nie dostrzegalne jest zjawisko, które 

okre lam jako tzw. dualizm regulacyjny. Istnieje bowiem sfera operacji 

finansowych oraz grupa instytucji, których dzia alno  jest do  szczegó-

owo i restrykcyjnie ustalona przepisami prawa. W grupie tej znajduj  si  

m.in. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpie-

czeniowe. Istnieje te  i taka grupa instytucji, których aktywno  nie jest 

w sposób precyzyjny unormowana. To grupa funduszy private equity, ven-

ture capital, hedge funds, a tak e instytucje finansowe. operuj ce w stre-

fach off-shore. Te instytucje nie tylko spekuluj , ale tak e finansuj  ryzy-

kowne, a przy tym innowacyjne przedsi wzi cia, o czym warto pami ta . 

Bior c to pod uwag  nale y zada  sobie pytanie – jaki jest optymalny 

zakres regulacji na rynku finansowym oraz w sektorze bankowym ? Opi-

niowana publikacja doskonale wpisuje si  w nurt tych fundamentalnych 

rozwa a  na temat przysz o ci i efektywno ci rynków finansowych i ban-

kowo ci.

Cz onkowie Kapitu y Nagrody Komitetu Nauk o Finansach PAN jed-

nomy lnie podj li decyzj  o nagrodzeniu publikacji: „Standardy kapita owe 

banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapita owa w polskich regulacjach nad-

zorczych” autorstwa Moniki Marcinkowskiej.


