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1. Wprowadzenie 

Recenzowana rozprawa doktorska podejmuje ważny i aktualny problem 

badawczy. Zajmuje się ona bowiem czynnikami determinującymi siłę finansową 

banków centralnych w państwach Unii Europejskiej (UE), które nabrały szczególnego 

znaczenie w okresie kryzysu globalnego z 2007-2008 oraz strefy euro z roku 2009.  

Współcześnie bank centralny odgrywa kluczową rolę w gospodarce każdego 

kraju i w związku z tym należy przyjąć, że jego siła finansowa ma istotne znaczenie 

gospodarcze, co najmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze, siła finansowa banku 

centralnego może mieć istotny wpływ na skutki fiskalne państwa. W wielu państwach 

wpływy do budżetu z tytułu dochodów od banku centralnego stanowią obecnie istotną 

pozycje przychodową. Po drugie, siła finansowa banku centralnego wpływa 

bezpośrednio na rozwój i stabilność systemu finansowego, a tym samym długofalowy 

wzrost gospodarczy państwa. Równocześnie banki centralne są aktualnie pod presją 

z uwagi na niskie stopy procentowe oraz wyższe nieantycypowane ryzyko, co istotnie 

wpływa na ich dochodowość. 

Omawiane w pracy zagadnienie dodatkowo czyni ciekawym to, gdyż w literaturze 

przedmiotu brak dotychczas w tym obszarze dużej ilości prac empirycznych. 

Zasadność podjęcia przez Doktorantkę analiz w opisanym powyżej obszarze jest 

zatem w pełni uzasadniona. 

Warto podkreślić, że w przypadku omawianej rozprawy w parze z rangą 

zagadnienia badawczego idzie dobra jakość analiz teoretycznych i empirycznych. 
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Doktorantka dobrze zna poruszane w pracy zagadnienia, orientuje się w działalności 

banków centralnych i dorobku literatury przedmiotu, zna i generalnie właściwie stosuje 

ilościowe metody wnioskowania. Cechy te sprawiają, że moja ocena recenzowanej 

rozprawy, mimo przedstawionych w dalszej części recenzji, uwag krytycznych 

jest pozytywna.  

Rozprawa ma tradycyjną strukturę. Składa się z wprowadzenia, w którym został 

zaprezentowany cel badania, główne pytania badawcze, a także hipoteza główna oraz 

hipotezy szczegółowe. Następnie autorka wyjaśnia teoretyczne i praktyczne znaczenie 

przeprowadzonego badania, w tym także dla Polski. W kolejnym rozdziale autorka 

dokonała systematycznego przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej siły finansowej 

banku centralnego. W rozdziale trzecim przedstawiła ona metodologię zaplanowanego 

badania w rozprawie. W rozdziale czwartym omówiła ona szczegółowo wpływ 

otoczenia i działalność banków centralnych na ich siłę finansową. W rozdziale piątym 

Autorka dokonała prezentacji metodyki i wyników własnego badania empirycznego. W 

ostatnim, szóstym rozdziale dokonała ona podsumowania wyników swoich badań oraz 

zasugerowane ich praktyczne implikacje. Ze względu na standardowość układu 

rozprawy oraz brak zastrzeżeń co do jej struktury nie będę omawiał szczegółowej 

zawartości poszczególnych rozdziałów  w niniejszej recenzji.  

 W kolejnych częściach recenzji skoncentruję się natomiast na głównych zaletach 

rozprawy, które zostały przedstawione w podpunkcie drugim. W trzecim podpunkcie 

przedstawione zostały uwagi krytyczne, a potem szczegółowe spostrzeżenia do 

recenzowanej rozprawy. W ostatnim podpunkcie przedstawione zostały wnioski 

końcowe.  

 

2. Zalety recenzowanej rozprawy 

Jak zaznaczyłem na początku, moja pozytywna opinia o recenzowanej rozprawie 

wynika z dobrej znajomości Doktorantki zarówno dorobku literatury przedmiotu, jak i 

elementów warsztatu badawczego. Obie te cechy pozwalają Doktorantce na 

prowadzenie przekonujących, własnych analiz jakościowych i ilościowych. W recenzji 

chciałby zwrócić szczególną uwagę na trzy atuty rozprawy. 
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Po pierwsze, w rozdziale drugim odnajdujemy interesujący i dobrze napisany 

przegląd literatury przedmiotu. W rozdziale tym Doktorantka obszernie omawia 

literaturę przedmiotu związane z bankowością centralną i jej funkcjonowaniem. 

Po drugie, w rozdziale trzecim i czwartym autorka dokładnie przedstawia i 

omawia sprawozdawczość banków centralnych. W tej części Doktorantka omawia 

implikacje stosowania różnych zasad rachunkowości w poszczególnych krajach, w tym 

na poziomu zysków i kapitału banków centralnych. Autorka dokonała także 

porównania regulacji determinujących podział zysków banków centralnych wybranych 

krajach członkowskich, a także możliwości pokrywania strat banku centralnego, w tym 

jego dokapitalizowania ze środków budżetowych. Autorka dobrze tu diagnozuje 

problemy występujące w sprawozdawczości banków centralnych w państwach 

europejskich, co zaś ma istotny wpływ na ocenę ich siły finansowej. Jej badania 

porównawcze świadczą o dużej wiedzy Doktorantki w tym obszarze.  

Po trzecie, poważnym atutem pracy rozprawy jest obszerne badanie empiryczne 

determinant siły finansowej 29 banków centralnych w państwach członkowskich w 

latach 2005-2016. Silną, godną podkreślenia stroną tego badania jest ostrożność 

metodyczna Autorki. Przejawia się ona dwóch aspektach. Z jednej strony Doktorantka 

starannie dobiera metody wnioskowania ekonometrycznego, testuje ich założenia. Z 

drugiej strony, Autorka rozprawy przeprowadza dodatkowe obliczenia mające na celu 

weryfikacje wcześniejszych rezultatów między innymi z wykorzystaniem innej metody 

estymacji i kompozycji próby. W mojej ocenie, generalnie badanie jest 

przeprowadzone poprawnie.  

 

3. Uwagi polemiczne i krytyczne 

Obowiązkiem recenzenta jest jednak przede wszystkim wskazanie tych 

elementów w rozprawie, które budzą pewne zastrzeżenia, które pozwoliłem sobie 

przedstawić poniżej w punktach. Uwagi krytyczne sformułowane w stosunku do części 

badawczej rozprawy nie zmieniają mojego pozytywnego odbioru recenzowanej pracy.  

1. Konstrukcja pracy (1.) sformułowanie celu badawczego, tezy i hipotez 

Główny cel badania oraz cele pośrednie zostały wprowadzone na s. 11 

recenzowanej pracy, nagle, bez istotnej podbudowy teoretycznej i empirycznej.  
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Podobne problemy, jak w przypadku tezy, występują w odniesieniu do pytań 

badawczych na s. 12 oraz głównej hipotezy badawczej także na s. 12, która według 

mojej oceny jest zbyt długa i szczegółowa. Następnie na s. 13 pojawiają się 

szczegółowe hipotezy badawcze bez uzasadnienia dorobkiem literatury przedmiotu, 

jedna po drugiej, w postaci prostego wyliczenia. W moim przekonaniu, każda z hipotez 

powinna być wyprowadzona z istniejącego empirycznego lub teoretycznego dorobku 

literatury przedmiotu. 

2. Konstrukcja pracy (2.) problem badawczy, definicja  

Rozdział pierwszy, wstęp zawiera pobieżny przegląd literatury przedmiotu 

dotyczącej siły finansowej banków centralnych, a następnie przedstawia główny cel, 

pytania badawcze oraz hipotezy. Autorka niewielką część literatury przedmiotu krótko 

omawia, ale w stosunku do samego problemu definicji siły systemu finansowego 

odnosi się dopiero na s. 77, gdzie wskazuje, że siła finansowa jest wielkością trudną 

do skwantyfikowania.  

Według mnie Autorka powinna na wstępie wskazać na problemy z kwantyfikacją siły 

finansowej banku w literaturze przedmiotu. Wskazania na ten problem pozwoliłoby 

osiągnąć w lepszym stopniu celu – umiejscowienia własnych badań – w kontekście 

istniejących dociekań w literaturze przedmiotu. Ponadto wskazanie wcześniej na ten 

problem ułatwiłoby czytelnikowi zrozumieć problemy prezentowane we 

wcześniejszych rozdziałach opracowania.   

3. Przegląd literatury przedmiotu (1) Rola banku centralnego 

W podrozdziale 2.1 Doktorantka omawia krótko role banku centralnego jako 

wstęp do zaplanowanego badania, a także mającym na celu wskazania czytelnikowi 

współczesną rolę banku centralnego w gospodarce.  Na s. 27 Autorka wskazuję, że 

podstawowym celem banków centralnych jest utrzymanie stabilności cen. W dalszej 

części pracy Doktorantka ponadto wymienia wpływ polityki pieniężnej na tempo 

wzrostu gospodarczego bez uszczerbku dla stabilności cen jako przedmiot 

zainteresowania banków centralnych. 

Autorka tym samym ignoruje istotną różnice w mandatach banków centralnych. W 

literaturze przedmiotu wskazuje się przede wszystkim na dwa skrajne przypadki. 

Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, gdzie mandat banków centralnych zakłada 
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nadrzędność celu stabilności cen wobec innych celów, które im wyznacza prawo. 

Sytuacja ta dotyczy większości banków centralnych, w tym także w krajach będących 

przedmiotem analizy w rozprawie.  

Drugim przypadkiem jest sytuacja, gdzie mandat nie zakłada nadrzędności celu 

stabilności cen wobec innych celów w nim zapisanych, co oznacza, że mandat ten nie 

jest hierarchiczny. Na przykład podstawowym celem Banku Anglii w zakresie polityki 

pieniężnej jest a) osiągnięcie stabilności cen oraz związane z tym b) wspieranie polityki 

ekonomicznej rządu, w tym jego założeń dotyczące wzrostu gospodarczego oraz 

polityki zatrudnienia. Mandat Banku Anglii zakłada zatem komplementarność celów 

polityki pieniężnej, co oznacza, że stabilność cen nie jest celem nadrzędnym. Sytuacja 

ta ma istotne znaczenie dla działalności banków, a także ich relacji z rządem co zostało 

pominięte przez Doktorantkę w rozprawie. 

4. Metodyka (1). Zmienne objaśniające  

Istotnym elementem rozprawy jest analiza jakościowa, gdzie analizowany jest 

wpływ czynników instytucjonalnych na stabilność finansową banków. Doktorantka 

błędnie jednak rozumie czynniki instytucjonalne i definiuje je na s. 23 jako wpływ 

otoczenia finansowego, w tym uregulowań prawnych.  

Analogicznie w podrozdziale 3.3.3. wskazuje ona na zmienne instytucjonalne 

wykorzystane w badaniu, ale większość z nich to zmienne kontrolne obrazują 

działalność banku jak wielkość bilansowa banku lub rentowność. Autorka zatem 

błędnie definiuje grupę zmiennych jako zmienne instytucjonalne. W literaturze 

przedmiotu jako zmienne instytucjonalne przyjeło się rozumieć zmienne obrazują 

zachowania, normy, wartości (soft institutional factors) lub system prawny, system 

polityczny, ochronę praw własności czy też na przykład egzekucje prawa (hard 

institutional factors).  

W pracy Autorka zaś tylko w niewielkim stopniu kontroluje otoczenie instytucjonalne 

banków centralnych, które mają natomiast duży wpływ na ich działalność (zob. na 

przykład Bagheri i Habibi, 1998;  Bodea i Hicks, 2015). W badaniu Autorka w 

rzeczywistości w ograniczonym stopniu kontroluje charakterystykę państw, w tym 

wskaźniki ilustrujące poziom ich rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego, który 

istotnie się różni między państwami członkowskimi. Moim zdaniem w badaniu 

wskazane byłoby wykorzystanie co najmniej takich zmiennych kontrolnych 
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obrazujących wielkość gospodarki kraju, poziom jego zamożności mierzony 

produktem krajowym brutto na mieszkańca oraz skuteczność systemu prawnego i 

administracji publicznej.  

W badaniu Doktorantka wykorzystuje trzy zmienne kontrolujące zależność 

między sektorem bankowym na siłę finansową banku. Zdaniem Autorki istnieje silna 

zależność między siłą finansową banku centralnego a stabilnością sektora 

bankowego. Sektor bankowy natomiast istotnie się różni w państwach członkowskich, 

w tym na przykład umiejscowienie nadzoru bankowego, a także banki różnie reagują 

na politykę banków centralnych w poszczegółnych krajach. Na przykład Wielka 

Brytania uważana jest za centrum finansowe Europy, gdzie działają zarówno banki 

komercyjne jak i w dużej ilości oddziały banków zagranicznych. Hoggarth i in. (2013) 

wskazują między innymi, że działalność kredytowa oddziałów banków zagranicznych 

jest w większym stopniu cykliczna niż banków krajowych lub zagranicznych na terenie 

Wielkiej Brytanii. Dlatego sugerują oni potrzebę monitorowania oddziałów banków 

zagranicznych, gdyż różnią się one istotnie od banków krajowych. 

W mojej opinii brakuje też istotnych zmiennych kontrolnych, które mogą w 

sposób istotny wpływać na wynik finansowych banków centralnych. Analiza swoim 

zakresem obejmuje globalny kryzys finansowy z lat 2007-2008 r., który był przyczyną 

systematycznych kryzysów bankowych w niektórych państwach członkowskich UE, 

oraz kryzysu strefy euro z roku 2009. Według mnie sytuacja ta w dużym stopniu miała 

wpływ na sektor bankowy, a tym samym na siłę finansową banków centralnych w UE.  

Według mnie autorka powinna wprowadzić do modelu zmienne kontrolne dla tych 

wydarzeń, gdyż mogły one determinować siłę finansową banków centralnych.   

Do brakujących zmiennych kontrolnych należy także wskazać zmienne 

obrazujące przynależność danego kraju do UE oraz strefy monetarnej euro. 

  

5. Metodyka (3). Outliery.  

Na s. 158 Autorka przedstawia statystykę opisową zmiennych uwzględnionych 

w badaniu. W przedstawionym opisie nie doszukałem się informacji o sposobie analizy 

wartości odstających tzw. outliery. Autorka zaś wskazuje, że takie wartości istnieją - 

wskazuje ona tutaj na przykład na Luksemburg. Według Doktorantki wartości te mają 
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wpływ na uzyskane rezultaty badań i stąd zdecydowała się ona je zatrzymać. W mojej 

opinii może to sugerować, że obecne wyniki badań są obarczone błędem. Według 

mnie autorka powinna nie tylko przedstawić szczegółowe informacje jak ustaliła 

wartości odstające, a następnie w jaki sposób uwzględniła je w badaniu. Brak eliminacji 

wartości odstających może istotnie może rzutować na jakość wnioskowania 

statystycznego, a dalszej kolejności na interpretacje w kategoriach ekonomicznych 

 

6. Metodyka (4). Model statyczny i efekty stałe. 

Autorka przedstawia na s. 136 ogólne postacie szacowanego modelu 

ekonometrycznego, gdzie każda zmienna objaśniana została oszacowana na 

podstawie zestawu innych zmiennych objaśniających.  W rozprawie nie znalazłem 

informacji uzasadniających stosowanie zróżnicowanych specyfikacji. 

W oszacowanych modelach nie ma zmiennych kontrolujących efekt czasowy (year 

dummies) ani grupowy (country lub region dummies). W związku z tym Doktorantka 

nie kontroluje trendów czasowych, a nie też indywidualnej charakterystyki państw 

(regionów). W związku z tym istnieje ryzyko, że zaprezentowane wyniki przedstawiają 

wyłącznie korelacje a nie związek przyczynowo skutkowy. 

 

7.  Metodyka (5). Struktura opóźnień regresorów.  

Jak wynika z tabel, opisu zmiennych i przed wszystkim ogólnej postaci 

szacowanych modeli ekonometrycznych na. s. 136, Doktorant używa zmiennych 

objaśniających współbieżnych w stosunku do zmiennych objaśnianych. Jest to 

rozwiązanie, które może budzić pewne zastrzeżenia merytoryczne. Wyniki finansowy 

ma bezpośredni wpływ na kapitał banku centralnego, a zatem wpływa na siłę 

finansową banku centralnego. Natomiast zmiany instytucjonalne, a nawet 

makroekonomiczne przekładają się na wyniki finansowy banku centralnego. Dlatego 

sądzę, że zasadne byłoby wprowadzenie i przetestowanie modelu z opóźnień 

niektórych zmiennych niezależnych. 

 

8. Metodyka (6). Jakość modelów i wyników badań  
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Doktorantka prezentując wyniki badań empirycznych nie prezentuje żadnych 

informacji o liczbie obserwacji i testach diagnostycznych. Ma to istotne znaczenie, 

gdyż liczba szacowanych parametrów jest stosunkowo duża, a jednocześnie 

liczebność próby w wielu specyfikacjach może być niska. 

 

9. Metodyka (7). Interpretacja  

Doktorantka w wielu miejscach przedstawia szeroko idące interpretacje swoich 

wyników, mimo, iż prezentowane w rozprawie rezultaty wskazują nieistotność 

współczynników dla wybranych zmiennych. Na przykład na s. 168-169 Autorka 

dokonuje interpretacji wpływu wypłacalności banku (CAR) na siłę finansową banku 

centralnego, mimo, że oszacowany parametr jest statystycznie nieistotny. 

  

10.  Metodyka (7). Interpretacja 

Doktorantka dokonała próby weryfikacji odporności uzyskanych wyników 

stosując model dynamiczny GMM. Na s. 182-283 zaprezentowała ona rezultaty badań, 

w tym wyniki testów diagnostycznych GMM. Przedstawione testy diagnostyczne nie 

pozwalają ocenić jakość statyczną uzyskanych wyników, zaś istotnym problemem w 

tym przypadku jest mała próba (N=29; T=12). W rozprawie brak jest informacji czy 

Autorka w swoich estymacjach uwzględniła problem małej próby w modelach GMM, 

który może istotnie wpływać na jakość uzyskanych rezultatów. 

 

11. Dobór próby.  

W odniesieniu do wyboru próby chciałbym sformułować trzy zastrzeżenia. Po 

pierwsze, wśród analizowanych banków mamy banki centralne należące do strefy 

euro, jak też banki centralne, które mogą prowadzić autonomiczną politykę pieniężną. 

Po drugie, w próbie obecne są państwa, które wstąpiły do Unii Europejskiej lub też 

strefy euro w analizowanym okresie. Autorka natomiast w żaden sposób nie kontroluje 

tych zdarzeń. Po trzecie, w próbie banków centralnych znajduje się Europejski Bank 

Centralny, który istotnie różni się od narodowych banków centralnych. Powstaje zatem 

pytanie, czy ta heterogeniczność próby nie zaburza wnioskowania co do determinant 

siły finansowej banków centralnych.  
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Częściowym rozwiązaniem problemu jest analiza w podgrupach, co czynni autorka w 

ramach robustness check. Podział próby na grupy powoduje, że istotnie spada jednak 

liczebność próby w specyfikacjach, co może rzutować na jakość wnioskowania 

statystycznego, a dalszej kolejności na interpretacje w kategoriach ekonomicznych. 

Autorka w rozprawie nie odnosi się jednak do uzyskanych wyników w ramach 

robustness checks, w tym problemów związanych z estymacją tych modeli. 

12. Uwagi o mniejszym znaczeniu 

W tym miejscu przedstawiam kilka uwag o mniejszym znaczeniu merytorycznym. 

Kolejność uwag nie ma związku z ich znaczeniem merytorycznym, ale wynika z 

miejsca pojawiania się ich w recenzowanej rozprawie. 

• W rozprawie Autorka często korzysta ze skrótów, w tym na przykład w 

streszczeniu oraz w rozprawie używa ona skrótu UE. Analogicznie Autorka 

korzysta na przykład ze skrótu WKH na s. XXX, CNB na s. 58; MFW na s. 70. 

W pracach naukowych przyjęło się jednak zdefiniowanie najpierw skrótu nim 

będzie on dalej używanych w dalszych częściach, nawet tak oczywistych jak 

UE lub ECB, co ogranicza ewentualne nieporozumienia co do 

wykorzystywanych definicji w dalszym toku pracy.  

• We wstępie Doktorantka wielokrotnie wskazuje na znaczenie stabilności 

finansowej, co stanowi uzasadnienie pracy. Moim zdaniem, cześć z badań i 

omawianie oryginalności rozprawy i prowadzonych w niej badań na wstępie 

oraz zakończeniu jest, w moim przekonaniu, zbędna. Osobiście preferuje 

krótkie wprowadzenia, a także zakończenia, a w obu przypadkach miałem 

wrażenie, że występuje wiele powtórzeń 

• Na s. 175 Doktorantka omawia zestawienie banków na podstawie jednego z 

wykorzystanych w rozprawie wskaźników, które określa ona ratingiem banków 

centralnych. Według mnie wprowadza to czytelników w błąd, gdyż w literaturze 

przedmiotu przyjęło się rozumieć, że pojęcie rating odnosi się do oceny 

podmiotu na podstawie co najmniej kilku kryteriów niż tylko jeden wskaźnik. Co 

więcej z przygotowanie zestawienie powinno się znaleźć wcześniej, bo ma ono 

wyłącznie charakter opisowy. 

• Według mojej oceny pracy wymaga drobnych korekt edytorskich, gdyż czasem 

spotyka się sformułowania trudne do zrozumienia jak na przykład ‘... korzystając 
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głównie z estymatora GMM dynamicznego systemu danych panelowych na 

próbie (s. 45). 

 

4. Wnioski końcowe 

Recenzowana rozprawa dowodzi, w moim przekonaniu, umiejętności Doktorantki 

w zakresie zaproponowania oryginalnego rozwiązania ważnego problemu 

naukowego. Doktorantka dobrze zna literaturę przedmiotu i umiejętnie z niej korzysta. 

Autorka rozprawy dysponuje też dobrym warsztatem naukowym i właściwie dobiera 

narzędzia badawcze.  

Przedstawione w recenzji uwagi krytyczne i polemiczne nie zmieniają 

pozytywnej oceny rozprawy doktorskiej mgr Barbary Pajdo i według mojej oceny 

spełnia ona warunki określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowych z 14 marca 2003 roku. W związku z tym wnoszę o dopuszczenie do 

publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Barbary Pajdo w dziedzinie nauk 

ekonomicznych, dyscyplinie finanse. 

 

 

                                                                                          Oskar Kowalewski 
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