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Ostatni kryzys finansowy miaï w róĝnych krajach Europy postaÊ kryzysu bankowego, któremu czÚsto towarzyszyï równieĝ kryzys fiskalny. Ograniczone moĝliwoĂci finansów publicznych, które prawie zawsze sÈ ostatecznym ěródïem wsparcia
procesów restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych, byïy jednym z waĝnych czynników ksztaïtujÈcych zakres i przebieg restrukturyzacji banków w wielu pañstwach
czïonkowskich Unii Europejskiej. W literaturze przedmiotu moĝna znaleěÊ juĝ
duĝo materiaïów przedstawiajÈcych proces restrukturyzacji pojedynczych instytucji
finansowych1 lub teĝ przebieg tego procesu w poszczególnych krajach2. Brak jednak
*
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Ryszard Kokoszczyñski jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem Narodowego Banku Polskiego. Tekst przedstawia jego osobiste poglÈdy, a nie stanowisko NBP.
Dobrym przykïadem wnikliwej analizy pojedynczego przypadku upadku banku jest obszerna
praca „The Failure of Northern Rock – A Multidimensional Case Study” pod redakcjÈ Mortena
Ballinga, Franco Bruni i Davida Llewellyna wydana w serii SUERF Studies w 2009 roku jako
tom 2009/1; inne przykïady prac o podobnym charakterze to: Buder, Linemyer, Smits, Soukup,
2011, The rescue and restructuring of Hypo Real Estate, Cmpetition Policy Newsletter, 3, 41
– 44 lub oficjalny raport brytyjskiego FSA „The failure of the Royal Bank of Scotland” opublikowany w grudniu 2011 r.
Stosunkowo wiele takich analiz poĂwiÚcono kryzysowi irlandzkiego systemu bankowego – od
oficjalnych raportów (Honohan, 2010, The Irish banking crisis: regulatory and financial stability policy 2003–2008, A report to Minister of Finance and Governor of the Central Bank)
do kilkuset pozycji naukowych (Google Scholar znajduje w sieci okoïo 700 pozycji na temat
irlandzkiego kryzysu bankowego).
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do tej pory pozycji, które przedstawiaïyby zarówno faktografiÚ procesów restrukturyzacyjnych, jak i poddawaïyby je syntetycznej analizie prowadzone z szerszej
perspektywy3. Recenzowana ksiÈĝka, przygotowana pod redakcjÈ prof. Maïgorzaty
Iwanicz-Drozdowskiej, znanej ze swego wczeĂniejszego dorobku w zakresie bankowoĂci i finansów, znakomicie wypeïnia tÚ lukÚ.
StrukturÚ omawianej tu publikacji moĝna przedstawiÊ nastÚpujÈco. RozpoczynajÈcy pierwszy rozdziaï – w caïoĂci napisany przez redaktora caïej publikacji – paragraf jest wïaĂciwie wprowadzeniem do caïej ksiÈĝki, gdyĝ przedstawia historyczne podïoĝe ostatniego kryzysu bankowego i definiuje ramy analizy przedstawionej
wb ksiÈĝce. Kolejny paragraf jest syntetycznym przeglÈdem literatury na temat
przyczyn kryzysów bankowych. Ostatni paragraf tego rozdziaïu omawia róĝnorodne podejĂcia do wsparcia finansowego banków i systemów bankowych wbsytuacji
kryzysowej oraz proponuje pewnÈ ich klasyfikacjÚ.
GïównÈ zawartoĂÊ ksiÈĝki stanowiÈ trzy kolejne rozdziaïy (i bardzo waĝne zaïÈczniki). Rozdziaï drugi, autorstwa Pawïa Smagi, przedstawia przedkryzysowÈ
sytuacjÚ w sektorze bankowym w krajach Unii i w jego otoczeniu gospodarczym.
Sporo miejsca zajmuje w nim krytyczny opis obowiÈzujÈcych w Unii przed kryzysem prawnych i instytucjonalnych ram dla dziaïañ nakierowanych na ratowanie
poszczególnych banków i caïego sektora bankowego. Rozdziaï trzeci, wspólne dzieïo
czwórki autorów: Maïgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, Elĝbiety Malinowskiej-MisiÈg,
Pawïa Smagi i Bartosza Witkowskiego, to najobszerniejsza – poza zaïÈcznikiemb2
– czÚĂÊ ksiÈĝki, przedstawiajÈca najwaĝniejsze elementy ratunkowych dziaïañ podejmowanych w Unii Europejskiej wobec banków dotkniÚtych kryzysem. OdrÚbnie omówione sÈ zasady pomocy publicznej w Unii i sposób stosowania ogólnych
ram tej pomocy w przypadku bankowoĂci, dziaïania unijnych instytucji majÈcych
pomagaÊ w stabilizacji sektora finansowego w krajach czïonkowskich (tj. EFSM,
EFSF ibESM), analiza kosztów restrukturyzacji, ich wpïywu na finanse publiczne
oraz skutecznoĂci samych procesów restrukturyzacyjnych. Rozdziaï czwarty, przygotowany przez MaïgorzatÚ Iwanicz-DrozdowskÈ, Jakuba Kerlina i Pawïa SmagÚ,
opisuje „krajobraz po zmianach”. GïównÈ jego treĂciÈ sÈ zmiany w regulacjach
finansowych oraz nowy ksztaït instytucjonalno-prawnych ram procesów restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji instytucji finansowych (jak tïumaczy siÚ oficjalnie na jÚzyk polski angielski termin resolution). KsiÈĝkÚ zamyka króciutkie
zakoñczenie pióra Maïgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej oraz dwa zaïÈczniki. Pierw3

Nie oznacza to jednak, ĝe nie ma w literaturze prac w ogóle pomijajÈcych szersze, ponadnarodowe aspekty procesów restrukturyzacyjnych w europejskich systemach bankowych; przykïadowo
moĝna tu wskazaÊ na Forbes, O’Donohue, Prokop, 2015, Financial regulation, collective cognition, and nation state crisis management: A multiple case study of bank failures in Germany,
Ireland, and the UK, „Journal of Risk Finance”, 16(3), s. 284–302 lub na Petrovic, Tutsch,
2009, National rescue measures in response to the current financial crisis, Legal Working Paper
Series No. 8, ECB. Jednak ich zakres jest znacznie uboĝszy od omawianej tu pracy.
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szy z nich przedstawia w sposób doĂÊ skrótowy, a drugi stosunkowo szczegóïowo
praktycznie 100 przypadków indywidualnych interwencji pañstwa, majÈcych na
celu restrukturyzacjÚ instytucji finansowych. ZaïÈczniki te obejmujÈ prawie poïowÚ
publikacji i sÈ jednÈ z jej najwiÚkszych zalet, gdyĝ nie ma – wedïug mojej najlepszej
wiedzy – innego pojedynczego ěródïa zawierajÈcego tak obszerne informacje na ten
temat.
Moja ogólna ocena takiej struktury ksiÈĝki jest pozytywna. Jedyna wÈtpliwoĂÊ,
jakÈ miaïem przy lekturze, dotyczy moĝliwoĂci wyraěniejszego jeszcze wyodrÚbnienia tych fragmentów, które zawierajÈ opis i wyniki wïasnych badañ empirycznych
zespoïu autorskiego. Jak bowiem piszÈ autorzy, z czym siÚ zgadzam, jednym z najwaĝniejszych i najbardziej wartoĂciowych elementów ksiÈĝki sÈ jej zawartoĂÊ informacyjna dotyczÈca restrukturyzacji bardzo znacznej liczby instytucji finansowych
w krajach Unii oraz badania kosztów tych dziaïañ ibich skutków. Z marketingowego
punktu widzenia wskazane byïoby maksymalnie wyraěne zasygnalizowanie tego
potencjalnym czytelnikom, a najlepszym miejscem do tego mógïby byÊ spis treĂci
(bÈdě ewentualne rozszerzenie – choÊ juĝ obecnie dïugiego – tytuïu).
PrzedstawiajÈc poniĝej nieco bardziej szczegóïowo zawartoĂÊ poszczególnych
elementów skïadowych ksiÈĝki, bÚdÚ jednoczeĂnie staraï siÚ dokonywaÊ ich oceny.
Rozdziaï pierwszy ma charakter merytorycznego wprowadzenia do caïoĂci problematyki recenzowanej pracy i ogólnie dobrze speïnia tÚ funkcjÚ. Wydaje siÚ jednak,
ĝe moĝna byïo nieco bardziej szczegóïowo potraktowaÊ róĝnicÚ miÚdzy kryzysem
pojedynczego banku a kryzysem systemu bankowego. Rozróĝnienie takie pojawia
siÚ bowiem w tekĂcie, ale i w rozdziale pierwszym i w dalszym tekĂcie ksiÈĝki
(ïÈcznie z zaïÈcznikami) zwraca siÚ na nie uwagÚ raczej incydentalnie (poza omawianiem problemów zaraĝania), podczas gdy moĝna domniemywaÊ, iĝ moĝe ono
mieÊ znaczenie np. przy wyborze instrumentów sïuĝÈcych restrukturyzacji.
Rozdziaï drugi ma za zadanie zarysowaÊ poczÈtkowy punkt opisywanej wbksiÈĝce historii, co wyraěnie sugeruje jego tytuï: „Krajobraz przed kryzysem”. Z zadowoleniem odnotowujÚ, ĝe zarówno w tej jego czÚĂci, która przedstawia sytuacjÚ
wbotoczeniu gospodarczym sektora bankowego, jak i w paragrafie dotyczÈcym sytuacji wb samym sektorze bankowym, faktycznie znajdujemy informacjÚ o zjawiskach, które odgrywaïy waĝnÈ rolÚ w rozwaĝaniach rozdziaïu pierwszego na temat
przyczyn kryzysu bankowego. Szkoda jednak, ĝe ostateczne powiÈzanie ksztaïtowania siÚ np. cen nieruchomoĂci czy ksztaïtu polityki gospodarczej z póěniejszymi
zaburzeniami w systemach bankowych wielu krajów pozostawiono czytelnikowi.
ZdajÚ sobie oczywiĂcie sprawÚ, ĝe formuïowanie ocen wczeĂniejszych wydarzeñ
korzystajÈce zb wiedzy o dalszym ich przebiegu jest ryzykowne metodologicznie
ibgraniczy z prezentyzmem, jednak pewne elementy takiego rozumowania, np. na
temat ekspansji banków ze „starej” Unii w krajach „nowej” Unii, moĝna znaleěÊ
w tekĂcie tego rozdziaïu i nie naruszajÈ one, jak sÈdzÚ, jego obiektywizmu. Wydaje
siÚ wiÚc, ĝe nieco wiÚcej takich sugestii na temat zwiÈzków przyczynowych innych
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jeszcze elementów „krajobrazu przed kryzysem” z samym kryzysem mogïoby uïatwiÊ nieco lekturÚ tekstu.
Ostatni paragraf tego rozdziaïu bardzo krytycznie ocenia infrastrukturÚ regulacyjnÈ UE przed kryzysem – zdaniem autora nie stwarzaïa ona „moĝliwoĂci
skutecznej restrukturyzacji lub likwidacji banku” (s. 45). Podzielam tÚ opiniÚ, jak
równieĝ i wskazanÈ kilkakrotnie w tekĂcie tego paragrafu asymetriÚ miÚdzy transgranicznym charakterem dziaïalnoĂci banków i w przewaĝajÈcej mierze narodowymi rozwiÈzaniami regulacyjnymi, szczególnie w obszarze resolution. Nieco jednak
ĝaïujÚ, ĝe autorzy nie sformuïowali, przynajmniej hipotetycznych, przyczyn takiego
stanu rzeczy. Transgraniczne operacje bankowe moĝliwe byïy przecieĝ wbUnii Europejskiej juĝ od doĂÊ dïugiego czasu.
Rozdziaï trzeci prezentuje nam „Krajobraz kryzysowy”. Rozpoczyna go paragraf poĂwiÚcony pomocy publicznej dla instytucji finansowych w okresie kryzysu,
gdzie po przedstawieniu ewolucji ram prawnych i regulacyjnych dotyczÈcych tej
pomocy omówione sÈ doĂÊ szczegóïowo rozmaite jej formy (gwarancje zobowiÈzañ,
dokapitalizowanie, przejmowanie aktywów o obniĝonej wartoĂci etc.). Rozumiem,
ĝe konstrukcjÚ tego paragrafu wyznacza skupienie uwagi na pomocy publicznej
ĂciĂle regulowanej przez przepisy unijne i stojÈcÈ na ich straĝy KomisjÚ. Jestem
jednak zdania, ĝe warto byïoby w wyraěny sposób wspomnieÊ o pomocy pïynnoĂciowej udzielanej standardowo przez banki centralne w przypadku rozmaitych zaburzeñ, szczególnie, ĝe np. komunikat Komisji Europejskiej w sprawie stosowania
od 1 sierpnia 2013 r. reguï pomocy pañstwa w odniesieniu do Ărodków wsparcia na
rzecz banków w kontekĂcie kryzysu finansowego (Dziennik UrzÚdowy UE C216/1)
rozróĝnia dziaïania, które wynikajÈ z funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji
peïnionej przez bank centralny od innych dziaïañ ratunkowych.
Widziaïbym równieĝ nieco innÈ konstrukcjÚ paragrafu drugiego, gdzie mowa
jest o pomocy dla pañstw czïonkowskich udzielanej przez europejskie mechanizmy
stabilizacyjne (EFSM, EFSF i ESM). OczywiĂcie, ĝe pomoc z tych ěródeï dla takich
krajów jak Grecja, Irlandia czy Cypr, miaïa Ăcisïy zwiÈzek z sytuacjÈ sektora bankowego w tych krajach, ale wyraěniejsze wybicie pomocy dla instytucji finansowych
od pomocy skierowanej bezpoĂrednio na inne cele czyniïoby tekst bardziej spójnym
z generalnÈ liniÈ rozwaĝañ w recenzowanej ksiÈĝce.
Informacje zebrane przez autorów na temat dziaïañ restrukturyzacyjnych
(ib zamieszczone w szczegóïach w zaïÈcznikach do ksiÈĝki) staïy siÚ podstawÈ do
wïasnych badañ empirycznych przedstawionych w kolejnych dwóch paragrafach
tego rozdziaïu. Pierwszy z nich skupia siÚ na wpïywie kosztów restrukturyzacji na
finanse publiczne. Zawiera on w pierwszej swojej czÚĂci stosunkowo proste koncepcyjnie zestawienia statystyczne, majÈce na celu dokïadniejsze – niĝ ïatwo dostÚpne
w publikowanych dokumentach oficjalnych – oszacowanie wielkoĂci pomocy publicznej, szczególnie w postaci dokapitalizowania instytucji finansowych. Autorzy
pokazujÈ przy tej okazji braki w przejrzystoĂci publikowanych danych statystycz215
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nych z tego zakresu. Druga czÚĂÊ tego paragrafu to próba modelowej identyfikacji
determinantów skali pomocy finansowej dla sektora bankowego. Wyniki tej próby
sÈ w czÚĂci intuicyjnie oczywiste, w przypadku znaków parametrów, które okazaïy
siÚ statystycznie istotne, i nieco zaskakujÈce, w odniesieniu do zmiennych, dla
których takiej istotnoĂci nie udaïo siÚ uzyskaÊ. Dodatni wpïyw wielkoĂci kredytów wbrelacji do PKB oraz koncentracji sektora bankowego i ujemny wpïyw stopy zwrotu z kapitaïu na wielkoĂÊ pomocy dla banków sÈ w tekĂcie przekonujÈco
zinterpretowane; równieĝ przekonujÈce wydajÈ siÚ tïumaczenia wyjaĂniajÈce nieistotnoĂÊ statystycznÈ takich zmiennych jak děwignia, dynamika akcji kredytowej
i PKB, czy teĝ relacji depozytów do kredytów. TrochÚ szkoda, ĝe wyjaĂnienia te nie
doprowadziïy do modyfikacji specyfikacji modelu i drugiego etapu badania, choÊ
niektóre z nich sformuïowane sÈ w sposób wprost sugerujÈcy potencjalne kierunki
zmian modelu.
Jeszcze ciekawsze badania zaprezentowane sÈ w ostatnim paragrafie rozdziaïu trzeciego. Maïgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paweï Smaga i Bartosz Witkowski
podjÚli w nim próbÚ zbadania kosztów i skutecznoĂci procesów restrukturyzacji
wb pañstwach czïonkowskich Unii. AnalizÈ objÚto 80 banków i korzystano z róĝnych narzÚdzi. Pierwszy jej etap to konstrukcja prostego koncepcyjnie wskaěnika
skutecznoĂci dziaïañ pomocowych, który jest udziaïem przypadków, w których „caïkowita kwota pomocy netto byïa równa lub mniejsza od kwoty pierwszej pomocy”
(s.b 83). W szeĂciu z siedemnastu badanych krajów wskaěnik ten wyniósï 100%,
a wbdwóch – wbGrecji i na otwie – 0%. Autorzy odnotowujÈ niejako u-ksztaïtny
charakter zmian tej skutecznoĂci w czasie: byïa ona wysoka w latach 2007 i 2008,
malaïa nastÚpnie do 2010 roku, a potem zaczÚïa rosnÈÊ. Analiza ekspercka poszczególnych banków (korzystajÈca ze szczegóïowych informacji zawartych w zaïÈczniku
pierwszym) pozwala na stwierdzenie, ĝe spoĂród 77 banków sytuacja w 40 ulegïa
poprawie na skutek dziaïañ pomocowych; dziaïania te najczÚĂciej miaïy postaÊ
gwarancji lub dokapitalizowania. WartoĂÊ tej analizy oceniam wysoko dlatego, ĝe
jedyny inny znany mi przypadek analizy skutecznoĂci procesów restrukturyzacyjnych4 pokazuje wyniki jedynie na poziomie zagregowanym, choÊ faktem jest, iĝ
oceny tam zawarte sÈ bardziej zobiektywizowane, gdyĝ oparte sÈ przede wszystkim na róĝnicach w poziomie podstawowych wskaěników finansowych dla grupy
banków poddanych restrukturyzacji i banków do nich podobnych nie objÚtych takimi dziaïaniami. DziÚki analizie przedstawionej w recenzowanej ksiÈĝce moĝemy siÚ dowiedzieÊ, jak duĝe jest zróĝnicowanie sytuacji wewnÈtrz grupy banków
restrukturyzowanych, co przekonuje, ĝe nie powinniĂmy ograniczaÊ siÚ w naszych
ocenach skutecznoĂci dziaïañ pomocowych jedynie do wartoĂci Ărednich i zagregowanych.
4

G. Adamczyk, B. Windisch, 2015, State aid to European banks: returning to viability, Competition State aid brief, 2015-1, European Commission
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W drugiej czÚĂci tego paragrafu autorzy przedstawiajÈ wyniki oszacowania modelu ekonometrycznego, który posïuĝyï im jako narzÚdzie identyfikacji czynników
wyjaĂniajÈcych wielkoĂÊ pomocy dla pojedynczego banku (mierzonej w relacji do
wartoĂci depozytów). Najwaĝniejsze – i statystycznie istotne przy przyjÚciu nawet
restrykcyjnego progu poziomu istotnoĂci – byïy wĂród nich wielkoĂÊ banku (mierzona relacjÈ depozytów do PKB), wspóïczynnik wypïacalnoĂci i poprawnoĂÊ diagnozy:
wszystkie one miaïy ujemny znak oszacowanych parametrów, co wydaje siÚ intuicyjnie ïatwe do zrozumienia. Pokazane równieĝ w tym paragrafie wyniki analizy
skupieñ banków poddanych restrukturyzacji wymagajÈ bardziej wyrafinowanej interpretacji. Szczególnie to, ĝe do podobnych przypadków stosowano róĝne metody
restrukturyzacji, jest – zdaniem autorów – trudne do wyjaĂnienia bez odwoïania
siÚ do pozaekonomicznych czynników motywujÈcych takie decyzje.
Ostatni rozdziaï recenzowanej ksiÈĝki zatytuïowany jest „Krajobraz po zmianach”. Krótka charakterystyka sytuacji makroekonomicznej rozpoczynajÈca ten
rozdziaï prowadzi do wniosku, ĝe ani sytuacja makroekonomiczna, ani polityka
gospodarcza nie sprzyjaïy generalnie poprawie w sektorze bankowym. Na tym
tle autorzy omawiajÈ najwaĝniejsze zmiany regulacyjne i instytucjonalne w europejskim sektorze finansowym, próbujÈc wiÈzaÊ je z formuïowanymi wczeĂniej
elementami diagnozy przyczyn kryzysu. NajwiÚcej uwagi poĂwiÚcajÈ przy tym
zmianom wspóïczynników ostroĝnoĂciowych, modyfikacjom sieci bezpieczeñstwa
finansowego (szczególnie wprowadzeniu nadzoru makroostroĝnoĂciowego) i nowemu podejĂciu do regulacji procesu resolution. Ocena tych rozwiÈzañ formuïowana
przez autorów jest raczej pozytywna, choÊ podkreĂlajÈ oni, ĝe brak jest doĂwiadczeñ
praktycznych ze stosowania wielu nowych rozwiÈzañ, szczególnie w odniesieniu do
banków Ărednich i duĝych. Osobne miejsce ma teĝ w tym rozdziale problematyka
powstajÈcej wïaĂnie unii bankowej. Tutaj ocena jest bardziej zróĝnicowana, gdyĝ
autorzy podkreĂlajÈ, ĝe zaleĝy ona od tego, czy dokonywana jest z pozycji podmiotów objÚtych uniÈ bankowÈ – gdzie jest ona raczej pozytywna – czy teĝ podmiotów
pozostajÈcych poza niÈ, których sytuacja wskutek peïnego wdroĝenia tego projektu
moĝe siÚ relatywnie pogorszyÊ.
PodkreĂlaïem juĝ wczeĂniej zalety zaïÈczników zawartych w ksiÈĝce. W nich
wïaĂnie znajdujemy ogromny materiaï informacyjny dotyczÈcy dziaïañ pomocowych podejmowanych w odniesieniu do poszczególnych banków czy teĝ caïych sektorów bankowych, uporzÈdkowany wedïug róĝnych przekrojów. Redaktor ksiÈĝki
sïusznie pisze we wprowadzeniu o benedyktyñskiej pracy autorów potrzebnej dla
zgromadzenia, uporzÈdkowania i prezentacji takiej liczbie szczegóïowych informacji, które mogÈ posïuĝyÊ wielu czytelnikom do ich samodzielnych analiz. ZachÚcaïbym wiÚc autorów do rozwaĝenia moĝliwoĂci udostÚpnienia tych informacji wbpostaci bazy danych dostÚpnej w Internecie na wzór np. bazy danych o strukturze
wïaĂcicielskiej banków utworzonej przez S. Claessensa i N. van Horen. BiorÈc pod
uwagÚ fakt prawie jednoczesnego opublikowania recenzowanej ksiÈĝki po polsku
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ibpo angielsku, w znanym wydawnictwie Palgrave Macmillan, co uwaĝam za godny
odnotowania sukces autorów, taka publicznie dostÚpna baza danych zwiÚkszyïaby
zapewne jeszcze bardziej zasiÚg oddziaïywania ich ksiÈĝki.
PodsumowujÈc mogÚ wiÚc stwierdziÊ, ĝe dostaliĂmy bardzo interesujÈcÈ publikacjÚ na niezwykle aktualny temat, która zawiera bardzo wiele szczegóïowych
jednostkowych informacji o restrukturyzowanych bankach oraz prezentacjÚ procesów restrukturyzacji w doĂÊ szerokim kontekĂcie ekonomicznym i historycznym,
a takĝe wïasne analizy zespoïu autorskiego majÈce na celu twarde podbudowanie
formuïowanych wbksiÈĝce sÈdów i ocen. Jednoczesne opublikowanie ksiÈĝki w Polsce i zagranicÈ uwaĝam za dodatkowÈ jej zaletÚ. LekturÚ tÚ polecam wszystkim
zainteresowanym problematykÈ europejskiej bankowoĂci.
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