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Z ŻYCIA SZKOŁY

Studenci dla wzmocnienia stabilności 
fi nansowej 

Prezentacje studentów SGH nagrodzone na Konferencji SGH-BFG 
„Regulacje stabilności fi nansowej 2012”

Stabilność fi nansowa jest wciąż aktualnym i mocnym wy-
zwaniem dla przedsiębiorstw fi nansowych – banków, fundu-
szy inwestycyjnych, ubezpieczycieli, instytucji infrastruktury 
rynków – jak i dla agend państwa. Za sprawą bardzo kosz-
townych skutków kryzysu fi nansowego końca pierwszej deka-
dy XXI w., a przede wszystkim wielkiego znaczenia systemu 
fi nansowego we współczesnych gospodarkach, w instytucjach 
odpowiedzialnych za jego prawidłowe funkcjonowanie trwają 
intensywne prace legislacyjne, z których wyłania się nowy ład 
instytucjonalny i regulacyjny. Choć dyskusja o przyczynach 
kryzysów i roli regulacji w ich powstawaniu i przezwyciężaniu 
trwa i wciąż pozostaje nierozstrzygnięta, to jedno jest pewne: ta 
sfera działalności wymaga badań, wiedzy i nowych specjalistów, 
rozumiejących coraz bardziej złożoną materię regulacji rynków 
fi nansowych. Studia regulacji (prawa) i funkcjonowania nadzo-
ru nad rynkami fi nansowymi pozwalają poznać ich przesłanki 
teoretyczne, zasady, kształt instytucji oraz najnowsze koncepcje 
przeciwdziałania kryzysom. Studia w zakresie ekonomicznej 
analizy regulacji fi nansowych w Szkole Głównej Handlowej 
cieszą się zainteresowaniem, gdyż wychodzą naprzeciw aktu-
alnym potrzebom fi rm fi nansowych i agencji regulacyjnych. 
Też w Polsce, która choć oparła się kryzysowi, to na skutek 
zmian, jakie przynoszą reformy architektury nadzoru rynków 
fi nansowych oraz jak wskazują najnowsze przypadki para ban-

ków zmuszone są wzmacniać swój potencjał intelektualny, by 
sprostać zagrożeniom. Popularyzacji wyników studiów regulacji 
fi nansowych oraz promocji naszych absolwentów w środowi-
sku pracodawców systemu fi nansowego służą m.in. studenckie 
konferencje z cyklu „Regulacje Stabilności Finansowej” orga-
nizowane w ramach przedmiotu Regulacje i nadzór nad rynka-
mi fi nansowymi (233710–1118) prowadzonego w SGH przez 
dr. Wojciecha Rogowskiego z Katedry Rynków Kapitałowych.

Konferencja ma na celu prezentację prac studentów Szko-
ły Głównej Handlowej powstałych w czasie ich studiów nad 
funkcjonowaniem rynków i regulacji fi nansowych. Koncepcja 
przewiduje objęcie patronatem kolejnych edycji przez poszcze-
gólne instytucje fi nansowe lub agendy regulacyjne (partnerów) 
realizujące misję zapewnienia stabilności fi nansowej w kraju, 
a w przyszłości także w Unii Europejskiej. Konferencja odby-
wa się w siedzibie instytucji fi nansowej – partnera konferencji, 
aby umożliwić studentom zaprezentowanie swoich umiejętno-
ści i wiedzy u potencjalnego pracodawcy, jego pracownikom 
udział w dyskusji, a także dać studentom możliwość poznania 
instytucji fi nansowej z bliska. Tym samym realizuje koncep-
cję, aby być jak najbliżej rynku pracy i potrzeb gospodarki, 
aktywnie promując wyniki pracy Szkoły.

Partnerem pierwszej konferencji był Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny (BFG) – centralna instytucja sieci bezpieczeństwa 
fi nansowego w Polsce. Konferencja miała miejsce 15 czerw-
ca 2012 r. w siedzibie Funduszu w Warszawie. W programie, 
w trzech sesjach, znalazło się 10 referatów studentów studium 
magisterskiego. Dyskusji poddano m.in. problemy skuteczności 
systemu gwarantowania depozytów na obecnym etapie rozwoju 
i wielkości rynków fi nansowych, uwarunkowania regulacyjne 
amerykańskiego kryzysu subprime i nową architekturę nadzor-
czą. Problemy regulacji działalności parabankowej podjęto na 
przykładzie centrów fi nansowych off-shore oraz w dziedzinie 
venture capital. Na podstawie prezentacji pokryzysowych do-
świadczeń Islandii i Irlandii postawiono gorące pytanie: czy 
warto ratować banki? Aktywni studenci – uczestnicy konferen-
cji – uzyskali unikalną okazję zaprezentowania swoich umie-
jętności, wiedzy oraz dyskusji aktualnych problemów rynków 
fi nansowych trapiących instytucje regulacyjne. Wypadli bardzo 
dobrze, o czym świadczy m.in. liczny udział w seminarium 
pracowników BFG. W trakcie obrad przeprowadzono konkurs 
na najlepszą i najciekawszą prezentację. Pierwsze miejsce zajęła 
praca Marty Treli pt. System gwarantowania depozytów jako 
środek łagodzący skutki kryzysów fi nansowych, drugie – praca 
Jerzego Górskiego pt. Transgraniczne grupy bankowe w Islan-
dii, a trzecie – Magdaleny Roman pt. Regulacje centrów fi nan-
sowych off-shore. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Karaś, 
Aliaksandr Lukashevich oraz Marek Rozum.

Konferencja została objęta patronatem BFG, NBP, Wy-
dawnictwa CH Beck oraz Instytutu Allerhanda (fundatorów 
nagród). Patronami medialnymi byli portal ObserwatorFinan-
sowy.pl, radio Kampus 97,1 FM oraz Gazeta SGH. 
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