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List od Redaktora Naczelnego
Minęły dwa lata od chwili, gdy Bank i Kredyt pod kierunkiem nowej redakcji zmienił szatę 
graficzną, format, częstotliwość i zaczął ukazywać się jako dwumiesięcznik. To skłania do krótkiego 
podsumowania. 

Zgodnie ze złożoną deklaracją łamy Banku i Kredytu były otwarte dla wszystkich artykułów  
z zakresu ekonomii i finansów, przy czym preferowaliśmy prace koncentrujące się na funkcjo-
nowaniu mechanizmów ekonomicznych, procesach pieniężnych, instytucjach finansowych i ich 
wpływie na gospodarkę. Świadczą o tym opublikowane artykuły, z których część jest empiryczna, 
część zaś teoretyczna. Kilka opracowań ma charakter przeglądowy. 

W ciągu dwóch lat napłynęły do redakcji 104 artykuły naukowe, z czego odrzucono 47, a więc 
około 40%. Należy podkreślić, że poziom większości prac był bardzo wysoki. Przeciętny czas 
oczekiwania przez Autorów na pierwszą decyzję redakcji wyniósł 57 dni, a od nadesłania artykułu 
do jego opublikowania upływało około czterech miesięcy (średnio 133 dni). Autorzy składali 
poprawione, zgodnie z uwagami recenzentów, wersje artykułów średnio po 47 dniach. 

W latach 2009–2010 na łamach Banku i Kredytu ukazały się 54 artykuły w języku polskim  
i angielskim: 28 w roczniku 2009 (vol. 40) i 26 w roczniku 2010 (vol. 41), oraz 10 recenzji monografii 
naukowych. Do każdego numeru był dołączany dodatek edukacyjny poświęcony roli instrumentów 
pochodnych w globalnej gospodarce. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie przeważać będą 
artykuły anglojęzyczne, co pozwoli na pełniejsze uczestnictwo w międzynarodowym dyskursie 
naukowym. 

Ważną rolę w komunikacji z Czytelnikami odgrywała często odwiedzana strona internetowa Banku 
i Kredytu (www.bankikredyt.nbp.pl oraz www.bankandcredit.nbp.pl). 

Podobnie jak w roku ubiegłym, także w tym roku najlepszemu artykułowi opublikowanemu na 
łamach Banku i Kredytu zostanie przyznana Nagroda Prezesa NBP (regulamin Konkursu znajduje 
się na stronie internetowej). 

Będziemy wdzięczni Czytelnikom za wszelkie uwagi krytyczne i sugestie. 

Aleksander Welfe




