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1 Ogólna charakterystyka rozprawy

Rozprawa doktorska mgr Barbary Pajdo, napisana pod kierunkiem naukowym prof. SGH
dr hab. Cezarego Wójcika, jest po±wi¦cona identy�kacji determinant siªy �nansowej banku
centralnego na przykªadzie krajów Unii Europejskiej. Temat ten jest interesuj¡cy zwªaszcza
obecnie, gdy bilanse wielu banków centralnych � w zwi¡zku z niekonwencjonalnymi dziaªa-
niami podejmowanymi przez te instytucje � ulegaj¡ dynamicznemu wzrostowi. Dodatkowo,
w re»imie niskich stóp procentowych i ze wzgl¦du na akumulacj¦ rezerw walutowych wiele
banków centralnych odnotowuje powtarzaj¡ce si¦ straty. Pomimo istotno±ci tej problematyki,
temat siªy �nansowej banków centralnych le»y nieco na uboczu naukowych rozwa»a«. Rzadko
zadawane s¡ te» pytania przewijaj¡ce si¦ w recenzowanej rozprawie: Jak mierzy¢ siª¦ �nan-
sow¡ banków centralnych? Czy siªa �nansowa banków centralnych ma jakiekolwiek znaczenie
dla wykonywanych przez te instytucje zada«, zwªaszcza na polu d¡»enia do stabilno±ci cen
i stabilno±ci �nansowej? Jakie s¡ czynniki instytucjonalne, �nansowe i makroekonomiczne
wpªywaj¡ce na siª¦ �nansow¡ banków centralnych? Rozprawa mgr Barbary Pajdo dostarcza
ram koncepcyjnych umo»liwiaj¡cych szukanie odpowiedzi na powy»sze pytania, jak równie»
prezentuje szereg wniosków praktycznych na bazie analizy jako±ciowej oraz bada« ilo±ciowych,
w tym bada« wªasnych Autorki pracy.

Rozpraw¦ oceniam pozytywnie. Jest to pierwsze znane mi kompleksowe studium na temat
siªy �nansowej banków centralnych. Wiele z tej pracy mo»na si¦ nauczy¢. Dla ±rodowiska
makroekonomistów, do którego si¦ zaliczam, wiele w¡tków rozprawy mo»e stanowi¢ inspiracj¦
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do zainteresowania si¦ problematyk¡ siªy �nansowej banku centralnego w kontek±cie bada«
efektów polityki pieni¦»nej oraz niezale»no±ci i wiarygodno±ci banków centralnych. Rol¡ re-
cenzenta jest jednak ogl¡d krytyczny tekstu. Chciaªbym zaznaczy¢, »e zawarte poni»ej uwagi
krytyczne i polemiczne formuªuj¦ przede wszystkim jako sugestie do ewentualnego uwzgl¦d-
nienia w dalszych badaniach Autorki, w tym w pracach nad recenzowanym tekstem, który
mógªby si¦ doczeka¢ publikacji w formie monogra�i naukowej. Nie umniejszaj¡ one mojej
pozytywnej oceny rozprawy oraz wdzi¦czno±ci wobec Rady Kolegium Gospodarki �wiatowej
Szkoªy Gªównej Handlowej w Warszawie za spowodowanie, »e z t¡ interesuj¡c¡ prac¡ mogªem
si¦ dokªadnie zapozna¢.

2 Ocena zawarto±ci rozprawy i uwagi ogólne

Rozprawa jest napisana w j¦zyku polskim i liczy 245 stron (uwzgl¦dniaj¡c spisy: literatury,
schematów, tabel i wykresów oraz zaª¡czniki, tekst zasadniczy zajmuje 202 strony). Praca
zostaªa podzielona na sze±¢ rozdziaªów. Cele poszczególnych rozdziaªów s¡ okre±lone na samym
ich pocz¡tku, a zwie«czeniem rozdziaªów jest krótkie podsumowanie.

Pierwszym rozdziaªem pracy jest Wprowadzenie. Na jego pocz¡tku (podrozdziaª 1.1) opisany
jest problem badawczy, któremu praca jest po±wi¦cona. De�nicja siªy �nansowej banku cen-
tralnego przyj¦ta przez Doktorantk¦ jest przejrzysta � poj¦cie to jest rozumiane jako zdolno±¢
�nansowania operacji kosztów polityki pieni¦»nej i kosztów operacyjnych z wªasnych ±rodków
oraz posiadania buforów �nansowych odpowiednich do absorpcji skutków materializacji ryzyk
swej dziaªalno±ci. Autorka rozprawy stawia wa»ne pytanie, czy siªa �nansowa banków central-
nych w ogóle ma znaczenie, bior¡c pod uwag¦ specy�k¦ tych instytucji, których celem nie jest
osi¡ganie zysku. Podaje szereg argumentów uzasadniaj¡cych konieczno±¢ bada« w tym zakre-
sie, jednak ich rzeczywista gradacja, zwªaszcza w przypadku krajów b¦d¡cych przedmiotem
zainteresowania, wydaje mi si¦ nieco inna ni» wynikaªaby z rozªo»enia akcentów przez mgr
Pajdo. Stosunkowo najwi¦cej miejsca Autorka po±wi¦ca tezie, i» �straty banków centralnych

mog¡ mie¢ dªugookresowe skutki �skalne, gdy» banki centralne staraj¡c si¦ kontrolowa¢ straty

i poprawi¢ �nanse, pozwalaj¡ na wy»sz¡ in�acj¦� (str. 2) oraz »e �sªaby bilans banku central-

nego prowadzi do chronicznych strat, rezygnacji ze stabilno±ci cen jako gªównego celu polityki

pieni¦»nej� (str. 4). Powy»sze obserwacje wydaj¡ si¦ do±¢ daleko id¡ce i domagaªyby si¦ prze-
konuj¡cego uzasadnienia � zwªaszcza poprzez przywoªanie wiarygodnych bada« empirycznych
lub case studies. Autorka wspomina wprawdzie o badaniu Ize (2005), jednak nie znajduj¦ w
nim silnego poparcia dla obaw, »e banki centralne krajów UE, cechuj¡ce si¦ wysokim stopniem
niezale»no±ci i wiarygodno±ci¡, mog¡ porzuci¢ cel stabilno±ci cen tylko po to, »eby poprawi¢
swoje �nanse. Istotn¡ kwesti¡ analizy zwi¡zku mi¦dzy siª¡ �nansow¡ banków centralnych a
poziomem in�acji jest rozró»nienie mi¦dzy korelacj¡ a przyczynowo±ci¡, o czym zreszt¡ Au-
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torka rozprawy krótko wspomina na str. 11, przywoªuj¡c prac¦ Benecká et al. (2012). Wydaje
si¦, »e nale»aªoby do tego badania odwoªa¢ si¦ w wi¦kszym stopniu celem lepszego wywa»e-
nia prezentowanych argumentów. Pokazuje ono bowiem, »e zwi¡zek mi¦dzy siª¡ �nansow¡
banków centralnych a in�acj¡ nie jest odporny na dobór zmiennej przybli»aj¡cej siª¦ �nan-
sow¡, »e zachodzi jedynie w przypadku banków centralnych o bardzo sªabej pozycji �nansowej
(nieliniowo±¢) � takich, które cechuje niewielki poziom niezale»no±ci. A wi¦c niekoniecznie do
tych, które s¡ przedmiotem analizy w rozprawie. Bardziej uzasadnionym argumentem wska-
zuj¡cym na konieczno±¢ bada« w zakresie siªy �nansowej banków centralnych jest, w moim
przekonaniu, ryzyko, i» straty banków centralnych mog¡ zagrozi¢ niezale»no±ci tych instytucji,
ze wszystkimi tego konsekwencjami dla ich wiarygodno±ci i realizowanych przez nie celów in-
�acyjnych (do czego zreszt¡ wprost odwoªuje si¦ Ize, 2005). We Wprowadzeniu ten argument
jest wprawdzie podany, ale dopiero przy ko«cu rozwa»a« dotycz¡cych identy�kacji problemu
badawczego (str. 10) i nie odgrywa zasadniczej roli w wywodzie. Odr¦bn¡ kwesti¡ jest fakt, »e
wi¦kszo±¢ banków centralnych uwzgl¦dnionych w badaniu to banki krajów nale»¡cych do strefy
euro, które nie prowadz¡ niezale»nej polityki pieni¦»nej � trudno wi¦c rozpatrywa¢ wpªyw ich
siªy �nansowej � bezpo±redni lub po±redni � na krajow¡ in�acj¦.

W kolejnych cz¦±ciach Wprowadzenia (podrozdziaªy 1.2 i 1.3) mgr Barbara Pajdo okre±la cel
zasadniczy i cele po±rednie badania, a tak»e przedstawia pytania badawcze sªu»¡ce realizacji
powy»szych celów oraz hipotezy badawcze. Cel zasadniczy badania jest okre±lony poprawnie �
Autorka zmierza do okre±lenia determinant ksztaªtuj¡cych siª¦ �nansow¡ banków centralnych
w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2016. Krótkiego uzasadnienia wymagaªyby jedynie
ramy czasowe badania. Zakªadam, »e chodzi gªównie o uwzgl¦dnienie okresu, w którym � za
spraw¡ globalnego kryzysu �nansowego i zwi¡zanych z tym dziaªa« niekonwencjonalnych po-
dejmowanych przez wiele banków centralnych � ich siªa �nansowa podlegaªa silnym zmianom,
pojawiaªy si¦ straty. Z kolei pytania badawcze nr 1, 3 i 4 zachodz¡ na siebie � wewn¦trzne i
zewn¦trzne uwarunkowania siªy �nansowej (nota bene, nale»aªoby te poj¦cia ju» na tym eta-
pie rozwa»a« nieco doprecyzowa¢) s¡ cz¦±ci¡ determinant siªy �nansowej banków centralnych,
których dotyczy pytanie nr 1.

Hipotezy badawcze s¡ sformuªowane w sposób poprawny. Dotycz¡ one kierunku zale»no±ci mi¦-
dzy poszczególnymi uwarunkowaniami zewn¦trznymi i wewn¦trznymi a siª¡ �nansow¡ banków
centralnych. Wydaje si¦, »e dobrym posuni¦ciem byªoby ju» tutaj krótkie uzasadnienie hipo-
tez, poprzez wskazanie zasadniczego kanaªu oddziaªywania danego czynnika na siª¦ �nansow¡
banków centralnych.

W podrozdziale 1.4 Wprowadzenia Doktorantka opisuje znaczenie badania, tak z punktu wi-
dzenia teoretycznego, jak te» praktycznego. W tym fragmencie pracy bardzo podoba mi si¦
dyskusja nt. zada« banku centralnego, a tak»e zwi¡zanej z nimi typowej struktury bilansu,
czego skutkiem jest du»a zmienno±¢ wyników �nansowych, jak równie» zwrócenie uwagi na
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znaczenie w tym kontek±cie obowi¡zuj¡cych zasad rachunkowo±ci. Innym zasªuguj¡cym na
uznanie w¡tkiem rozwa»a« jest wskazanie zwi¡zków siªy �nansowej z niezale»no±ci¡ �nansow¡
banków centralnych, a tak»e dobre zde�niowanie tej ostatniej. Za jedno z najistotniejszych
stwierdze« zawartych w tej cz¦±ci pracy, które � jak wspomniaªem powy»ej � powinno by¢
bardziej wybite w motywacji, uwa»am konstatacj¦, i» �siªa �nansowa banku centralnego po-

maga bankowi centralnemu chroni¢ jego niezale»no±¢, która jest kluczowym elementem jego

wiarygodno±ci� (str. 19). Ciekawe jest tak»e zwrócenie uwagi na efekt medialny (odbiór opinii
publicznej) ewentualnych strat banku centralnego, cho¢ w tym wzgl¦dzie nie przytaczane s¡
wyniki bada« empirycznych i argument ten nie odgrywa du»ego znaczenia w wywodzie. Au-
torka rozprawy dobrze opisuje te» wkªad przeprowadzonych bada« do literatury przedmiotu.
Mankamentem tej cz¦±ci pracy, daj¡cym o sobie zna¢ równie» w innych rozdziaªach, jest nie-
zbyt przejrzyste zorganizowanie wywodu. Dostrzec mo»na szereg powtórze« i powracanie do
wcze±niej poruszanych w¡tków. Np. o stratach ponoszonych w ostatnich latach przez ró»ne
banki centralne Autorka pisze na str. 13, 16 i 21. Wydaje si¦, »e poª¡czenie tych rozwa»a«,
wraz z ich wzbogaceniem o stosowne wizualizacje, byªoby z du»¡ korzy±ci¡ dla rozprawy.

Drugi rozdziaª rozprawy doktorskiej po±wi¦cony jest przegl¡dowi literatury dotycz¡cej roli i
znaczeniu siªy �nansowej banku centralnego. W podrozdziale 2.1 Autorka przedstawia gªówne
zadania banków centralnych. Nadmiernym uproszczeniem, powtarzaj¡cym si¦ te» w innych
fragmentach rozprawy, jest stwierdzenie, i» bank centralny steruje poda»¡ pieni¡dza w gospo-
darce � warto byªoby, w zgodzie ze wspóªczesnymi sposobami prowadzenia polityki pieni¦»nej,
pisa¢ raczej o ustalaniu poziomu krótkoterminowych stóp procentowych, do których pieni¡dz
dostosowuje si¦ endogenicznie. Na uznanie zasªuguje z kolei zwrócenie uwagi na istnienie nieli-
niowo±ci relacji mi¦dzy siª¡ �nansow¡ banku centralnego a jej skutkami makroekonomicznymi.

Podrozdziaª 2.2 przedstawia zasadnicze aspekty siªy �nansowej banku centralnego. S¡ one
w sposób przejrzysty zaprezentowane na Schemacie 2.2, a nast¦pnie szczegóªowo przedysku-
towane. Tu znowu zwi¡zek siªa �nansowa banku centralnego�niezale»no±¢�wiarygodno±¢ jest
dobrze akcentowany. Wywód jest jednak prowadzony w sposób nieco chaotyczny. Z korzy-
±ci¡ dla przejrzysto±ci tekstu byªoby lepsze wyodr¦bnienie w tek±cie fragmentów dotycz¡cych
poszczególnych aspektów siªy �nansowej banku centralnego i uporz¡dkowanie w¡tków.

Podrozdziaª 2.3 dotyka kwestii zwi¡zku mi¦dzy stabilno±ci¡ �nansow¡ banków centralnych a
stabilno±ci¡ cen. Sam pocz¡tek wywodu jest zaskakuj¡cy � traktuje bowiem o zwi¡zku nieza-
le»no±ci banku centralnego i poziomu in�acji. Dopiero potem przytaczana jest teza, »e sªaby
bilans banku centralnego mo»e zmusi¢ bank centralny do �porzucenia celu stabilno±ci cen�. Ewi-
dentnie brakuje jakiej± my±li porz¡dkuj¡cej wywód, wi¡»¡cej siª¦ �nansow¡ banku centralnego
z jego niezale»no±ci¡, a poprzez to z poziomem in�acji. Dodatkowym problemem przy opi-
sie wyników poszczególnych studiów empirycznych jest brak pewnego krytycyzmu, zwªaszcza
pod wzgl¦dem: (i) precyzyjnego rozgraniczania zjawisk wspóªistniej¡cych (korelacja) i przy-
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czynowo±ci (dopiero na str. 46 pojawia si¦ passus tego dotycz¡cy � jednak odniesienie do tej
kwestii powinno przejawia¢ si¦ w krytycznym spojrzeniu Doktorantki na wcze±niej opisywan¡
literatur¦), (ii) zwracania uwagi na bª¦dy pomijanych zmiennych, skutkuj¡cych mo»liwo±ci¡
wychwytywania zale»no±ci pozornych, jak równie» (iii) braku rozró»niania wyników odnosz¡-
cych si¦ do ró»nych grup krajów. Np. silna konkluzja, i» �siªa �nansowa banku centralnego ma

kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilno±ci cen� (str. 45), wysuwana na podstawie wyników
pracy Perera et al. (2013), odnosi si¦ zasadniczo do gospodarek emerging markets, charakte-
ryzuj¡cych si¦ niskim stopniem niezale»no±ci banku centralnego � a wi¦c nie takich, których
dotyczy rozprawa doktorska. Generalnie, bior¡c powy»sze zastrze»enia pod uwag¦, trudno jest
po lekturze tego podrozdziaªu by¢ przekonanym do tezy, »e siªa �nansowa banku centralnego
bezpo±rednio, w sposób istotny statystycznie, a tym bardziej silny, wpªywa na zdolno±¢ banku
centralnego do zapewniania stabilno±ci cen.

Podrozdziaª 2.4 traktuje o zwi¡zku siªy �nansowej banku centralnego ze stabilno±ci¡ �nan-
sow¡. W tym przypadku równie» trudno o zarysowanie bezpo±redniego zwi¡zku przyczynowo-
skutkowego. Autorka sªusznie zauwa»a jednak po±redni mechanizm oddziaªywania siªy �-
nansowej � straty wpªywaj¡ce na postrzeganie publiczne banku centralnego mog¡ ogranicza¢
efektywno±¢ jego dziaªa« podejmowanych na polu stabilno±ci �nansowej, co mo»e by¢ szczegól-
nie istotne obecnie, w sytuacji wzrostu sum bilansowych wielu banków centralnych i obni»enia
jako±ci posiadanych aktywów. Nie jest jasne, dlaczego Doktorantka ostatni¡ cz¦±¢ tego podroz-
dziaªu po±wi¦ca problematyce wpªywu koncentracji w sektorze bankowym na stabilno±¢ ban-
ków. Nie ma bowiem w rozwa»aniach nakre±lonego czytelnego zwi¡zku mi¦dzy koncentracj¡
w sektorze banków komercyjnych a siª¡ �nansow¡ banków centralnych. Ponadto koncentracja
jest zaledwie jednym z czynników wpªywaj¡cych na stabilno±¢ �nansow¡ � dlaczego Autorka
pracy wªa±nie na niej zdecydowaªa si¦ skupi¢?

Bardzo ciekawy jest kolejny podrozdziaª (2.5), dotycz¡cy zwi¡zku mi¦dzy siª¡ �nansow¡ banku
centralnego a jego niezale»no±ci¡. Mgr Barbara Pajdo dobrze de�niuje ró»ne rodzaje (�war-
stwy�) niezale»no±ci banku centralnego, zwªaszcza niezale»no±¢ �nansow¡, odró»niaj¡c nieza-
le»no±¢ rzeczywist¡ (de facto) od niezale»no±ci formalnej (de iure). Bardzo sªusznie Dokto-
rantka zwraca uwag¦, »e dziaªania banków centralnych zwi¡zane z globalnym kryzysem �nan-
sowym (obecnie równie» z pandemi¡) mog¡ mie¢ powa»ne nast¦pstwa dla ich niezale»no±ci.
Wydaje si¦ jednak, »e zbyt daleko id¡c¡ jest teza, i» �w warunkach globalnego kryzysu �nan-

sowego niezale»no±¢ banków centralnych wspóªczesnej gospodarki ±wiatowej zostaªa zªamana�

(str. 56). Równie daleko id¡ca i domagaj¡ca si¦ dopowiedzenia jest, ciekawa sk¡din¡d ob-
serwacja, »e jedn¡ z mo»liwych przyczyn osªabienia (Doktorantka znów u»ywa tu okre±lenia:
�zªamania�) niezale»no±ci banku centralnego jest �nadmierna skªonno±¢ banków komercyjnych

do innowacji �nansowych�. Na uwag¦ zasªuguj¡ wywody nt. siªy �nansowej banku centralnego
w kontek±cie relacji z rz¡dem, bogato ilustrowane studiami przypadku. Doktorantka przywo-
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ªuje wa»ne kryterium oceny niezale»no±ci �nansowej, która jest tym wy»sza, im wi¦ksza cz¦±¢
zysku banku centralnego jest przeznaczana na rezerwy ogólne (a nie przekazywana do bu-
d»etu pa«stwa). Brakuje jednak nieco wizualizacji ocen niezale»no±ci �nansowej europejskich
banków centralnych wg tego kryterium.

Ostatnia cz¦±¢ rozdziaªu 2 (tj. podrozdziaª 2.6) dotyczy zwi¡zku siªy �nansowej i wiarygod-
no±ci banku centralnego. Pierwsze zdanie tego podrozdziaªu wskazywaªoby, »e Doktorantka
traktuje niezale»no±¢ i wiarygodno±¢ banku centralnego jako byty niezale»ne, podczas gdy w
literaturze istnieje konsens, i» niezale»no±¢ jest jedn¡ z istotnych skªadowych wiarygodno±ci �
tak zreszt¡ przedstawione to jest na str. 19 rozprawy. O ile zdanie to jest zapewne skrótem my-
±lowym, o tyle kolejna teza, i» �kluczowym elementem wiarygodno±ci jest utrzymanie odpornego

i solidnego bilansu, nawet w przypadku jego rozbudowania� (str. 73) domagaªby si¦ ju» wspar-
cia empirycznego. Wiarygodno±¢ banku centralnego jest poj¦ciem do±¢ dobrze zde�niowanym
w literaturze � tak od strony jej determinant, jak te» sposobu pomiaru. W przywoªywanej w
rozprawie pracy Blindera (1999) przedstawiane s¡ ró»ne cechy otoczenia makroekonomicznego
i samego banku centralnego, które � zdaniem uczestników przeprowadzonej ankiety (akade-
micy i bankowcy centralni) � wyznaczaj¡ stopie« wiarygodno±ci banku centralnego. Pró»no
si¦ dopatrywa¢ w±ród nich cech bilansu banku centralnego, czy te» jego siªy �nansowej. Wy-
daje si¦, »e bardziej wywa»one i zniuansowane podej±cie do tej problematyki pojawia si¦ w
Podsumowaniu rozdziaªu (podrozdziaª 2.7).

Rozdziaª 3 szczegóªowo przedstawia zaªo»enia badania empirycznego przeprowadzonego przez
Doktorantk¦. Mgr Barbara Pajdo przejrzy±cie opisuje zakres podmiotowy i przedmiotowy
badania (podrozdziaª 3.1), a tak»e zastosowany sposób pomiaru siªy �nansowej banku cen-
tralnego (podrozdziaª 3.2). Bardzo interesuj¡cy jest opis dylematów zwi¡zanych z pomiarem
siªy �nansowej, zmierzaj¡cy do doboru czterech wska¹ników, w tym jednego skonstruowanego
przez Autork¦. Jednak przy opisie ksztaªtowania si¦ tych wska¹ników Autorka popeªnia pewne
niezr¦czno±ci. Pisze, i» �najwy»sze warto±ci siªy �nansowej s¡ wykazywane dla miar SFBC3 i

SFBC4� (str. 83). Oczywisto±ci¡ jest, bior¡c pod uwag¦ konstrukcj¦ tych wska¹ników, i» te
wªa±nie miary ksztaªtuj¡ si¦ na wy»szym poziomie ni» pozostaªe. Ka»dy z tych wska¹ników
przybli»a jednak dokªadnie t¦ sam¡ nieobserwowaln¡ wielko±¢, u»ywaj¡c ró»nych skal. Dla-
tego wªa±ciwsze byªoby napisanie, i» z samej konstrukcji, wska¹niki SFBC3 i SFBC4 przyjmuj¡
wy»sze warto±ci. Cho¢ tak naprawd¦ informacja ta jest zb¦dna. Ekonomicznie nie ma zna-
czenia, »e wska¹nik SFBC2 jest najni»szy ze wszystkich (stwierdzenie ze str. 84). Ciekawsze
byªoby natomiast zastanowienie si¦, czy ranking rozpatrywanych banków centralnych jest po-
dobny niezale»nie od przyj¦tego wska¹nika siªy �nansowej (czyli obliczenie korelacji rang siªy
�nansowej wyznaczonej na bazie poszczególnych wska¹ników). Takiej analizy mocno brakuje
w opisywanym fragmencie pracy (taki ranking pojawia si¦ dopiero w sekcji 5.4.3, jednak bazuje
jedynie na wska¹niku SFBC4). Inn¡ nie±cisªo±ci¡ analizy danych jest posªugiwanie si¦ odchy-
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leniem standardowym poszczególnych wska¹ników przy ocenie ich zmienno±ci � ró»ne poziomy
tych wska¹ników sugerowaªyby raczej wykorzystanie w tej roli wspóªczynników zmienno±ci.

W podrozdziale 3.3 mgr Barbara Pajdo prezentuje zmienne obja±niaj¡ce wykorzystane przy
modelowaniu siªy �nansowej banku centralnego. Dobór zmiennych wydaje si¦ ogólnie sªuszny.
Jednak, bior¡c pod uwag¦ wcze±niejsze i pó¹niejsze rozwa»ania dotycz¡ce znaczenia kursu wa-
lutowego dla ksztaªtowania wyników �nansowych banków centralnych, jak równie» konstrukcj¦
wska¹ników siªy �nansowej SFBC1 i SFBC3 (zawieraj¡cych w liczniku m.in. rachunki rewalu-
acyjne), nieuwzgl¦dnienie kursu walutowego wydaje mi si¦ niezrozumiaªe i mo»e mie¢ wpªyw
na jako±¢ wyników empirycznych uzyskanych przez Autork¦. Cho¢ � dla przeciwwagi � nale»y
odnotowa¢, »e w±ród zmiennych instytucjonalnych Autorka uwzgl¦dnia stosunek rezerw walu-
towych netto do aktywów ogóªem � zmienn¡ pokazuj¡c¡ ryzyko walutowe, na które wystawiony
jest bilans banku centralnego.

Przy opisie zmiennych makroekonomicznych brakuje szczegóªowych wyja±nie« dotycz¡cych
szeregów przedstawionych na Wykresie 3.3. Jak one zostaªy obliczone i jakie jest ¹ródªo da-
nych? Czym jest �stopa referencyjna� � kalka u»yta z praktyki NBP? Nie jest to na pewno
gªówna stopa procentowa EBC (stopa gªównych operacji re�nansuj¡cych, MRO). Czy»by jaka±
±rednia wa»ona? Podobnie w przypadku PKB � stwierdzenie, »e jest to �roczna stopa wzrostu

PKB w cenach rynkowych opartych na staªej walucie lokalnej� (str. 87) jest niezrozumiaªe.
Albo jest to dynamika wzrostu w cenach rynkowych � a wi¦c uwzgl¦dniaj¡cych równie» in�a-
cj¦ � albo w cenach staªych (wzrost realnego PKB). Bardzo podoba mi si¦ natomiast dobór
i konstrukcja zmiennych obja±niaj¡cych odzwierciedlaj¡cych otoczenie instytucjonalne. W
szczególno±ci, Doktorantka ciekawie i kompleksowo de�niuje zmienn¡ dotycz¡c¡ ram rachun-
kowo±ci. Ciekawy jest te» dobór zmiennej przybli»aj¡cej stopie« rzeczywistej niezale»no±ci
banku centralnego, któr¡ jest wska¹nik rotacji na stanowisku prezesa banku centralnego. Jed-
nak ostatecznie zmienna ta nie jest uwzgl¦dniona w estymowanych specy�kacjach ze wzgl¦du
na brak dostatecznej korelacji ze zmiennymi obja±nianymi. By¢ mo»e Doktorantka powinna w
takiej sytuacji odwoªa¢ si¦ do innych miar niezale»no±ci banku centralnego (np. popularnych
w literaturze wska¹ników niezale»no±ci de iure) � tak, aby ta wa»na cecha instytucjonalna
zostaªa uwzgl¦dniona w estymowanych modelach.

Do podrozdziaªu 3.4 nie zgªaszam zastrze»e«. Wyja±nienia wymagaªoby jedynie kryterium
podziaªu próby na lata kryzysu �nansowego � Autorka przyj¦ªa, »e s¡ to lata 2007-2012 � i
lata pozostaªe.

W rozdziale 4 mgr Barbara Pajdo dokonuje oceny wpªywu otoczenia �nansowego � zasad
rachunkowo±ci, zasad podziaªu zysków i struktury bilansów banków europejskich � na ich
siª¦ �nansow¡. Rozdziaª ten uznaj¦ za bardzo interesuj¡cy, jednocze±nie pokazuj¡cy biegªo±¢
Autorki w przedstawianej problematyce. Podrozdziaª 4.1 przedstawia podstawowe cele i zada-
nia ESCB � tutaj Doktorantka nie unikn¦ªa dªu»yzn, rozbijaj¡cych zasadniczy nurt wywodu.
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Podrozdziaª 4.2 w wyczerpuj¡cy i przejrzysty sposób opisuje ramy rachunkowo±ci banków cen-
tralnych krajów UE. Szczególnie warto±ciowa jest Tabela 4.1, w której Doktorantka porównuje
zasady rachunkowo±ci ECB z Mi¦dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo±ci Finansowej.
Tabela ta jest równie» przyst¦pnie opisana. Na uznanie zasªuguje równie» opis struktury bilan-
sów (podrozdziaª 4.3) oraz rachunku zysków i strat (podrozdziaª 4.4) banków centralnych UE.
Autorka sªusznie zwraca uwag¦, i» charakter aktywów i pasywów tych instytucji wystawia je na
ryzyko zmienno±ci zysków pod wpªywem zmian stóp procentowych i kursów walutowych (str.
130-131). Tym bardziej niezrozumiaªy jest brak uwzgl¦dnienia kursu walutowego w analizie
empirycznej przedstawionej w pracy. Podrozdziaª 4.5 traktuje o buforach �nansowych banków
centralnych UE. Autorka wprowadza poj¦cie trwaªo±ci struktury �nansowania, przybli»anej
stosunkiem kapitaªów staªych do buforów �nansowych ogóªem. Ten w¡tek rozwa»a« byªby
wart rozwini¦cia. W podrozdziale 4.6, po±wi¦conym zasadom podziaªu zysków w bankach
centralnych UE, Autorka prezentuje wspóªczynniki wpªaty zysku do bud»etu, podaj¡c bardzo
interesuj¡ce przykªady krajów UE (str. 146-147). Z kolei podrozdziaª 4.7 omawia syntetycznie
przyczyny powstawania strat w bankach centralnych UE. Znów wybijane jest znaczenie zmian
kursu walutowego, znów wi¦c mo»na wyrazi¢ zdziwienie, dlaczego tego elementu brakuje w
analizie empirycznej. Ostatni podrozdziaª (4.8) przedstawia zasady rekapitalizacji banków
centralnych UE, wskazuj¡c na pewn¡ asymetri¦ � o ile zyski banków centralnych s¡ zwykle
przekazywane do bud»etu pa«stwa, o tyle straty s¡ pokrywane tylko przez kapitaªy lub rezerwy.

Rozdziaª 5 przedstawia wyniki analizy empirycznej przeprowadzonej przez Autork¦. W pod-
rozdziale 5.1 mgr Pajdo przedstawia statystyki opisowe zmiennych wykorzystywanych w esty-
mowanych modelach. Przy analizie danych pojawiaj¡ si¦ pewne nie±cisªo±ci. Po pierwsze, znów
w sposób niewªa±ciwy interpretowane s¡ ró»nice zmiennych przybli»aj¡cych siª¦ �nansow¡ �
chodzi o zdanie: �Banki centralne maj¡ najwy»sz¡ siª¦ �nansow¡ w przypadku SFBC3...� (str.
157). Po drugie, nie jest jasne czy w przypadku zmiennych makroekonomicznych prezento-
wane statystyki zagregowane to ±rednie czy ±rednie wa»one (str. 158). Po trzecie, niejasny
jest akapit dotycz¡cy obserwacji nietypowych � nie wiadomo jakiej zmiennej on dotyczy. Po
czwarte, niejasny jest sposób uzupeªniania brakuj¡cych danych � nie rozumiem stwierdzenia,
»e �niektóre [na marginesie � co z pozostaªymi?] brakuj¡ce pojedyncze dane zostaªy estymowane

z obserwacji najbli»szych w sensie geometrycznym� (str. 159). Kolejne podrozdziaªy dotycz¡
analizy korelacji (5.2) i wspóªliniowo±ci (5.3) � nie zgªaszam do nich zastrze»e«. Najwa»niejszy
w tym rozdziale jest podrozdziaª 5.4, w którym Autorka przedstawia specy�kacje modeli wy-
korzystanych we wªasnej analizie empirycznej, jak równie» opisuje uzyskane wyniki. Ogólnie
sposób modelowania przyj¦ty przez Doktorantk¦ oceniam pozytywnie. Doceniam dbaªo±¢ o
odporno±¢ i wiarygodno±¢ wyników, wyra»aj¡c¡ si¦ m.in. w wykorzystaniu przez mgr Barbar¦
Pajdo wszystkich przyj¦tych miar siªy �nansowej, w powa»nym potraktowaniu kwestii wspóª-
liniowo±ci oraz endogeniczno±ci, w zastosowaniu ró»nych rodzajów typów modeli panelowych
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oraz w ich solidnej diagnostyce. Drobnym brakiem w tej cz¦±ci jest wery�kacja normalno±ci
reszt metod¡ wzrokow¡, bez wykorzystania odpowiedniego testu.

Doceni¢ nale»y sposób interpretacji ekonomicznej uzyskanych wyników, odnosz¡cy si¦ bezpo-
±rednio do przyj¦tych hipotez badawczych. Doktorantka umiej¦tnie i w sposób nietrywialny
obja±nia zaskakuj¡ce wyniki, czego przykªadem jest dyskusja nt. wpªywu wspóªczynnika wy-
pªacalno±ci banków komercyjnych na siª¦ �nansow¡ banku centralnego (str. 169). Po opisie
zasadniczych wyników, w sekcji 5.4.3 Doktorantka przedstawia ranking banków centralnych
UE pod wzgl¦dem siªy �nansowej, a tak»e zmiany, które w nim zachodziªy w ci¡gu czasu. Wy-
daje mi si¦, »e w obecnej swej postaci rozwa»ania te powinny pojawi¢ si¦ wcze±niej, w ramach
rozdziaªu 3.2, w którym prezentowane ju» s¡ podstawowe statystyki dla wszystkich banków
centralnych. Je±li jednak rozwa»ania te miaªyby zosta¢ w swoim obecnym miejscu, sugero-
waªbym osadzenie ich w wynikach szacowanych modeli, celem odpowiedzi na pytanie, z czego
wynika taki a nie inny ranking i jego zmiany w czasie. Mo»na byªoby równie» porówna¢ ran-
king wynikaj¡cy z warto±ci teoretycznych oszacowanych na podstawie modeli, a»eby zobaczy¢,
na ile o rankingu bazuj¡cym na wska¹niku siªy �nansowej decyduj¡ czynniki uwzgl¦dnione w
modelu, a na ile skªadnik losowy.

Podrozdziaª 5.5 pokazuje wyniki badania odporno±ci wyników, które ogólnie potwierdzaj¡ za-
sadno±¢ formuªowanych wcze±niej wniosków nt. determinant siªy �nansowej banku centralnego.
Na pocz¡tku Autorka analizuje ró»nice mi¦dzy krajami UE nale»¡cymi do strefy euro i tymi,
które posªuguj¡ si¦ nadal wªasn¡ walut¡. W ostatnim akapicie na str. 176 posªugiwaªbym si¦
ró»nicami wzgl¦dnymi (w %) wska¹ników siªy �nansowej mi¦dzy obydwiema grupami krajów,
a nie ró»nicami bezwzgl¦dnymi (w pkt. proc.). W ramach testowania odporno±ci wyników
Autorka dokonuje te» podziaªu próby na okres kryzysu �nansowego i pozostaªe lata. Przy tej
okazji zupeªnie niepotrzebnie przytacza do±¢ przypadkowe de�nicje kryzysów �nansowych �
ten fragment jest zupeªnie niepotrzebny. W zasadzie sekcja 5.5.2 mogªaby si¦ zaczyna¢ dopiero
od pierwszego peªnego akapitu na str. 180.

Rozdziaª 6 rozprawy doktorskiej to podsumowanie. Opis jest tu bardzo szczegóªowy. Dok-
torantka z wielk¡ skrupulatno±ci¡ rozlicza poszczególne hipotezy badawcze. Ciekawie przed-
stawia wnioski praktyczne z wyników opisanych w rozprawie. O dojrzaªo±ci naukowej mgr
Barbary Pajdo ±wiadczy dyskusja ogranicze« przeprowadzonego badania (podrozdziaª 6.2)
oraz kierunków dalszych bada« (podrozdziaª 6.3).

Podsumowuj¡c powy»szy przegl¡d zawarto±ci rozprawy doktorskiej, chciaªbym wyrazi¢ uzna-
nie dla mgr Barbary Pajdo za podj¦cie w badaniu problematyki siªy �nansowej banków cen-
tralnych. Doktorantka wykazuje si¦ bardzo dobr¡ znajomo±ci¡ literatury przedmiotu, cho¢ w
niektórych przypadkach brakuje nieco selektywno±ci i krytycznego spojrzenia na raportowane
w literaturze wyniki, ich konfrontacji z innymi pracami. Autorka wykazuje te» umiej¦tno-
±ci w zakresie analizy ilo±ciowej, dzi¦ki czemu uzyskane na tej podstawie wnioski wydaj¡ si¦
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wiarygodne. Za najwi¦ksze osi¡gni¦cia merytoryczne recenzowanej pracy uznaj¦:

• Usystematyzowanie wiedzy nt. sposobów rozumienia i pomiaru siªy �nansowej banków
centralnych oraz zaproponowanie wska¹ników siªy �nansowej, które � na bazie szerokiej
dyskusji � wydaj¡ si¦ bardziej miarodajne ni» inne wykorzystywane w literaturze.

• Dokonanie analizy jako±ciowej i ilo±ciowej dotycz¡cej czynników wpªywaj¡cych na siª¦
�nansow¡ banków centralnych, zwi¡zanych zarówno z uwarunkowaniami instytucjonal-
nymi i cechami bilansów banków centralnych, jak te» z otoczeniem makroekonomicznym
i �nansowym.

• Potwierdzenie w wiarygodny sposób (testowanie odporno±ci wyników), i» na siª¦ �nan-
sow¡ banków centralnych wpªywaj¡ przede wszystkim specy�czne cechy tych instytucji
(rentowno±¢, poziom kosztów operacyjnych, stosowane zasady rachunkowo±ci, mo»liwo±¢
rekapitalizacji banku centralnego przez rz¡d uregulowana prawnie), w mniejszym za±
stopniu czynniki makroekonomiczne i kondycja sektora banków komercyjnych.

• Przedstawienie rankingu banków centralnych UE pod wzgl¦dem siªy �nansowej i analiza
zmian tej siªy w czasie.

3 Uwagi techniczno-redakcyjne i inne uwagi szczegóªowe

Strona formalna recenzowanej rozprawy jest ogólnie poprawna. Struktura rozprawy nie budzi
powa»niejszych zastrze»e«. Kolejne rozdziaªy s¡ zbilansowane � tak pod wzgl¦dem obj¦to±ci,
jak te» ci¦»aru gatunkowego. Praca jest napisana poprawnym j¦zykiem, bª¦dów redakcyjnych
jest stosunkowo maªo. Pewnym niedopatrzeniem jest brak w spisie literatury kilku pozycji
literatury przywoªywanych w rozprawie, tj. (podaj¦ w kolejno±ci zauwa»enia tych braków):
Sims (2012), Baka (1998), Segalotto (2006), Papi (2011), Schickner et al. (2009), Karrer
(2000), Sims (2013), Jeanne i Svensson (2007), Olszak (2014), Gruszczy«ski (2012).

W±ród uwag szczegóªowych chciaªbym wymieni¢ nast¦puj¡ce:

• Na str. 3 niezr¦czny i troch¦ niezrozumiaªy passus: �perspektywa makroekonomiczna

mo»e nie by¢ po»¡dana, aby tworzy¢ pieni¡dze w nieograniczony sposób�.

• Na str. 10 przywoªywany jest interesuj¡cy przykªad Banku Czech, który pomimo utrzy-
muj¡cych si¦ strat byª w stanie realizowa¢ swoje zadania bez wi¦kszych przeszkód. Przy-
daªoby si¦ nieco wi¦cej informacji na ten temat (¹ródªa strat, sposób ich wyja±niania
opinii publicznej etc.).
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• Na str. 17, przy okazji bardzo ciekawego passusu nt. negatywnych konsekwencji nad-
miernego dbania przez banki centralne o swe wyniki �nansowe, Autorka przytacza mimo-
chodem bardzo ciekaw¡ obserwacj¦, która domagaªaby si¦ rozwini¦cia: �Banki centralne,
które dwustronnie uzgadniaj¡ z rz¡dami wysoko±¢ kwot do dystrybucji, wydaj¡ si¦ mie¢

lepsz¡ sytuacj¦ �nansow¡�. Które to banki centralne? Czy jest to wynik bada« Autorki
rozprawy, czy te» wniosek z literatury? Jaki jest mechanizm przyczynowo-skutkowy za
nim stoj¡cy?

• Na str. 20 Autorka przytacza wyniki bada« Sweidana (2008, 2011), wskazuj¡ce szereg
makroekonomicznych implikacji strat banku centralnego. Prace te dotycz¡ jednak krajów
rozwijaj¡cych si¦, a nie takich, które s¡ przedmiotem rozprawy doktorskiej. Pozostaje
otwartym pytanie, na ile badania te pokazuj¡ korelacj¡, a na ile zwi¡zek przyczynowo-
skutkowy mi¦dzy analizowanymi zmiennymi.

• Na str. 34 niezrozumiaªe jest zdanie �Stella (2005) jest jednym z niewielu badaczy, którzy

przeanalizowali rol¦ kapitaªu banku centralnego i autonomi¦ �nansow¡ w jego wydajno-

±ci�. Dodatkowo nie bardzo wiadomo, jak rozumiana jest poj¦cie wydajno±ci i czego
dotyczy (prowadzenia polityki pieni¦»nej?).

• Stwierdzenie na str. 37 podsumowuj¡ce wyniki Stelli (1997), i» �sªaby bilans banku cen-

tralnego prowadzi do chronicznych strat, rezygnacji ze stabilno±ci cen jako gªównego celu

polityki, spadku niezale»no±ci banku centralnego i/lub nakªadania nieskutecznych ograni-

cze« na system �nansowy� jest chyba zbyt mocne w ±wietle innych pozycji literatury
empirycznej, które powinny by¢ od razu w tym miejscu wspomniane.

• Nie bardzo wiadomo, czemu � w kontek±cie wywodu � sªu»y¢ ma na str. 38 lakoniczne
przywoªanie modelu Bindseila et al. (2004), zgodnie z którym �banki centralne zawsze

wracaj¡ do rentowno±ci w dªugim okresie, niezale»nie od pocz¡tkowych poziomów kosztów

operacyjnych kapitaªu�?

• Na str. 39 wypadaªoby rozwin¡¢ skrót MSSF (podobnie jak na str. 113). Rozwini¦cie
skrótu pojawia si¦ dopiero na str. 116. Niezrozumiaªe jest te» ostatnie zdanie na str.
39.

• Na str. 42 maªo do±¢ niefortunnie sformuªowane, a przez to niezrozumiaªe zdanie: �Na

oczekiwania rynkowe mo»e mie¢ wpªyw slaby bank centralny, który mo»e zagrozi¢ wiary-

godno±ci polityki pieni¦»nej...�.

• Na str. 45 niefortunnie przetªumaczony termin �zasady dotycz¡ce stóp procentowych� �
chodzi o poziom teoretyczny stopy procentowej spójny z reguª¡ Taylora.
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• Na str. 51 nale»aªoby rozwin¡¢ skrót WKH.

• Na str. 57 niespójne logicznie zdanie: �Niezale»no±¢ nie oznacza jednak caªkowitej nie-

zale»no±ci banku centralnego�.

• Na str. 73 niedoko«czone zdanie: �Chocia» banki centralne zawsze byªy nara»one na

pewne ryzyko, niski apetyt na ryzyko i konserwatywne strategie inwestycyjne zawarte w

bilansie�. W tym samym akapicie pojawia si¦ poj¦cie ryzyka strategicznego � jak ono
jest rozumiane?

• Na str. 89 niezrozumiaªy 3. akapit, a zwªaszcza nast¦puj¡cy fragment: �Sªabe �nansowo

banki centralne (banki centralne, które ponosz¡ straty) maj¡ wy»sz¡ in�acj¦. Jednak»e

wi¦kszo±¢ tych bada« nie analizowaªo mo»liwo±ci, »e kierunek przyczynowo±ci mo»e prze-

biega¢ nie tylko od niezale»no±ci banku centralnego od in�acji [chyba: do in�acji?], ale
tak»e od in�acji do niezale»no±ci...�. W pierwszym zdaniu mowa o zwi¡zku siªa �nan-
sowa�in�acja, w drugim niezale»no±¢�in�acja. Brakuje jakiego± przej±cia logicznego.

• Na str. 107 w pierwszym zdaniu brakuje jakiego± sªowa (zapewne �wpªywu�).

• O jakich �operacjach politycznych� jest mowa w ostatnim akapicie na str. 111 i w pierw-
szym akapicie na str. 112?

• Nie do ko«ca jasny jest jedynie cel (teza) ostatniego akapitu na str. 117 oraz zbyt
mgªawicowo brzmi ostatnie zdanie podrozdziaªu 4.2.2 na str. 113.

• Co Autorka rozumie przez �niezale»no±¢ kapitaªu� (str. 133)? Na tej samej stronie
powinny by¢ rozwini¦te wykorzystywane w tek±cie skróty nazw banków centralnych.

• Nale»aªoby precyzyjnie zatytuªowa¢ wykresy 4.3 i 4.4 � je±li dobrze rozumiem, przedsta-
wiaj¡ one wspóªczynnik wpªaty zysku banku centralnego do bud»etu i tak nale»aªoby to
okre±li¢ w tytuªach wykresów (zamiast: �wspóªczynnik podziaªu zysków�). Dodatkowo
na Wykresie 4.4 nale»aªoby zaznaczy¢ jakiego okresu on dotyczy (jak rozumiem, lata
2005-2016). Czy wielko±¢ wpªaty dla bud»etu w przypadku Polski zaprezentowana na
tym wykresie jest wªa±ciwa? NBP powinien wpªaca¢ do bud»etu 95% wypracowanego
zysku � sªupek na wykresie jest wyra¹nie mniejszy. Czy ten wspóªczynnik jest inaczej
skonstruowany? Przydaªyby si¦ bardziej szczegóªowe informacje na ten temat.

• Na str. 162 nie jest obja±niona konstrukcja statystyki �tolerancja� w Tabeli 5.5.

• W ostatnim akapicie na str. 168 chodzi chyba o wspóªczynnik wypªacalno±ci banków
komercyjnych (a nie, jak mogªoby wynika¢ z tekstu, banku centralnego)?
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• Cho¢ pierwsze zdanie podrozdziaªu 5.5.2 � zwªaszcza fragment: �bankom centralnym

przypisuje si¦ najwi¦ksz¡ wªadz¦ i siª¦ oddziaªywania przekªadaj¡c¡ si¦ na losy gospo-

darstw domowych, przedsi¦biorstw, spoªecze«stw oraz caªych gospodarek� bazuje na przy-
woªanej pozycji literatury, to jednak jest ono mocno przesadzone. Polityka pieni¦»na
zmierza jedynie do ograniczenia waha« cyklicznych. Przydaªby si¦ wi¦kszy krytycyzm
Doktorantki w doborze literatury.

• Na str. 179 okre±lenie mianem teorii pogl¡du, i» w okresie kryzysów �nansowych bank
centralny ma przewagi komparatywne (nie napisano nad czym) w szybkim zapobieganiu
panice jest zdecydowanie przesadzone.

4 Ocena ko«cowa

Rozprawa doktorska mgr Barbary Pajdo potwierdza przygotowanie merytoryczne i warsztat
badawczy Autorki w stopniu, który predestynuje Doktorantk¦ do prowadzenia bada« w dziedzi-
nie nauk ekonomicznych. Niezale»nie od zgªoszonych wy»ej uwag krytycznych i polemicznych,
z przekonaniem stwierdzam, »e praca Pani mgr Barbary Pajdo odpowiada wymogom, jakie
stawiane s¡ rozprawom doktorskim w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W zwi¡zku z tym zwracam si¦ do
Rady Kolegium Gospodarki �wiatowej Szkoªy Gªównej Handlowej w Warszawie z wnioskiem
o dopuszczenie tej rozprawy do publicznej obrony. Dodatkowo sugeruj¦ rozwa»enie mo»liwo±ci
wsparcia dziaªa« zmierzaj¡cych do opublikowania tej rozprawy w formie monogra�i naukowej,
o ile taka b¦dzie oczywi±cie wola Doktorantki.
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