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Wiesïawa Przybylska-KapuĂciñska

Anna Dobrzañska
Polityka makroostroĝnoĂciowa banku centralnego
Difin, Warszawa 2016, ss. 206, ISBN 978-83-8085-306-5

Problematyka wdroĝenia polityki makroostroĝnoĂciowej banku centralnego
ibpotrzeba jej funkcjonowania pojawiïa siÚ w praktyce banków centralnych, wraz
zb zawodnoĂciÈ tradycyjnych instrumentów polityki pieniÚĝnej i nieskutecznoĂciÈ
kanaïu stopy procentowej, w odpowiedzi na kryzys finansowy i powszechny problem braku stabilnoĂci finansowej, przede wszystkim (choÊ nie tylko) w rozwiniÚtych gospodarkach rynkowych. Finansyzacja procesów gospodarczych doprowadziïa w swej konsekwencji do globalnego kryzysu finansowego, wobec którego
skupienie siÚ banku centralnego li tylko na stabilizowaniu poziomu cen okazaïo
siÚ w wielu krajach dalece niewystarczajÈce i nieskuteczne w dïuĝszym horyzoncie.
Zmusiïo to zarówno polityków jak i praktyków do rewizji dotyczasowych poglÈdów
teoretycznych, uznajÈcych stabilnoĂÊ cenowÈ za gwaranta stabilnoĂci finansowej
JednoczeĂnie naleĝy podkreĂliÊ, ĝe polityka makroostroĝnoĂciowa nie miaïa swoich
korzeni w konkretnym nurcie teoretycznym, ale wyrosïa z realnej koniecznoĂci
dziaïania, z ponadnarodowych rozwiÈzañ i doĂwiadczeñ „wypracowanych” w praktyce bankowoĂci centralnej, w myĂl zasady learning by doing.
Na wstÚpie moich rozwaĝañ pragnÚ podkreĂliÊ, ĝe podjÚta w ksiÈĝce Anny Dobrzañskiej problematyka polityki makroostroĝnoĂciowej banku centralnego jest
zagadnieniem nowatorskim. Jest to pierwsza w polskim piĂmiennictwie pozycja
podejmujÈca temat waĝny i aktualny, zarówno z punktu widzenia teorii jak i praktyki bankowoĂci centralnej, a takĝe ze wzglÚdu na potrzebÚ „uporzÈdkowania”
funkcjonowania sektora finansowego i gospodarki realnej po kryzysie pierwszej
dekady XXI wieku.
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Recenzowana praca ma charakter studium teoretyczno-praktycznego, z obszaru sïabo rozpoznanego w polskim piĂmiennictwie, co stwarza Autorce moĝliwoĂÊ
wykazania siÚ znajomoĂciÈ i analizÈ nowatorskich zagadnieñ, zwiÈzanych z doĂwiadczeniami wdraĝania polityki makroostroĝnoĂciowej w wybranych bankach
centralnych, jak równieĝ wieloma pïaszczyznami dyskusji nad rozwiÈzaniami instytucjonalnymi, przyjÚtymi w Europie i poza niÈ. Tym samym pozwala na udowodnienie Autorce szerokiego zakresu wiedzy i umiejÚtnoĂci oraz dowodzi prowadzenia badañ nad jednÈ z bardziej aktualnych kwestii wspóïczesnych finansów
– stabilnoĂci finansowej systemu gospodarczego i praktyki bankowoĂci centralnej.
JednoczeĂnie charakter ksiÈĝki i sposób narracji sprawia, ĝe praca jest bardzo interesujÈca w swej warstwie poznawczej. Autorka wykazaïa siÚ ĂwietnÈ znajomoĂciÈ
problematyki i swobodÈ poruszania siÚ w bardzo bogatej literaturze przedmiotu,
gïównie obcojÚzycznej. Ponadto w czÚĂci analitycznej pracy zaprezentowaïa swoje
umiejÚtnoĂci prowadzenia rozwaĝañ dotyczÈcych jakoĂciowej oceny podstaw funkcjonowania polityki makroostroĝnoĂciowej, prowadzonej przy caïkowitym braku
doĂwiadczeñ banków centralnych w tym zakresie.
PodjÚty w ksiÈĝce problem badawczy wymagaï od Autorki umiejÚtnoĂci swobodnego poruszania siÚ w szerokim wachlarzu zagadnieñ z zakresu makroekonomii
i finansów, bankowoĂci centralnej, polityki pieniÚĝnej, mechanizmów transmisji
impulsów monetarnych, zarówno w ich aspektach instytucjonalnych, jak ibwbtzw.
perspektywie pokryzysowej funkcjonowania rynku finansowego.
Dobra ich znajomoĂÊ pozwoliïa Annie Dobrzañskiej na przygotowanie interesujÈcej, wartoĂciowej i waĝnej pozycji, wypeïniajÈcej lukÚ wystÚpujÈcÈ w polskim
piĂmiennictwie ekonomicznym, a dotyczÈcej kluczowych kwestii bankowoĂci centralnej – zarówno w aspekcie teoretycznym jak i aplikacyjnym. Publikacja stanowi
swoiste kompendium wiedzy o polityce makroostroĝnoĂciowej i problemach ryzyka
systemowego we wspóïczesnych warunkach funkcjonowania systemów finansowych
ibglobalizacji gospodarek. Jest napisana jasnym, zrozumiaïym jÚzykiem ibwbsposób
bardzo przystÚpny prezentuje jej problematykÚ. Pozycja ujmuje przedstawiane zagadnienia spójnie i logicznie, mimo ich wielopïaszczyznowoĂci, a prowadzony wywód jest na poziomie przyswajalnoĂci i akceptowalnoĂci równieĝ dla niespecjalistów.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe nie jest to ksiÈĝka popularno-naukowa z uwagi na zïoĝonoĂÊ
podnoszonych zagadnieñ, jednak przedstawionych wbprzystÚpnej formie. Rozwaĝania
Autorki skupiïy siÚ na roli polityki makroostroĝnoĂciowej wbzapewnieniu stabilnoĂci
finansowej, wbramach której rozpatrywano trzy wiodÈce wÈtki – podstawy instytucjonalne jej prowadzenia, identyfikacja ryzyka systemowego oraz wïaĂciwy dobór
instrumentów do potencjalnych zagroĝeñ.
Walorami pracy jest stopniowe, konsekwentne przedstawianie i poznawanie
poszczególnych aspektów polityki makroostroĝnoĂciowej banku centralnego, wedïugb logicznego klucza wtajemniczania w jej meandry, stopniowania zïoĝonoĂci
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problemów od jej istoty, celów tej polityki, determinant jej skutecznoĂci, wariantowoĂci rozwiÈzañ instytucjonalnych, miejsca dla banku centralnego, czy potencjalnych instrumentów polityki makroostroĝnosciowej oraz mechanizmów ich oddziaïywania na system finansowy i sferÚ realnÈ. Autorka wskazuje teĝ kwestie,
które wymagajÈ wiÚkszej niĝ dotÈd uwagi decydentów, a do nich bez wÈtpienia,
ibsïusznie to podkreĂla, naleĝÈ niedoceniane problemy organizacji instytucjonalnej
polityki makroostroĝnoĂciowej – modeli jej funkcjonowania, z punktu widzenia nie
tyle politycznego, ile ze wzglÚdu na optymalizacjÚ jej efektów. Temat ksiÈĝki dobrze wpisuje siÚ teĝ nurt dyskusji ze spotkañ gubernatorów banków centralnych
wbJakson Hole, poĂwiÚconych miÚdzy innymi redefinicji celów banków centralnych
(przesuniÚcia ich ciÚĝaru ze stabilnoĂci cenowej na stabilnoĂÊ finansowÈ, bÈdě ich
koegzystencji), jak i potrzeby reakcji banków centralnych na niepokojÈce zjawiska
na rynku aktywów…
Struktura ksiÈĝki jest dobrze przemyĂlana, logiczna i spójna. Jest ona wyrazem
dojrzaïoĂci badawczej Autorki, co nie jest zbyt czÚste u mïodych badaczy, którzy
nierzadko grzeszÈ nadmiarem entuzjazmu badawczego i chÚciÈ zabïyĂniÚcia. Do
Autorki nie mam tych zastrzeĝeñ, gdyĝ swojÈ publikacjÈ dowiodïa zarówno posiadanej wiedzy, jak i umiejÚtnoĂci samodzielnego rozwiÈzywania problemów badawczych, abtakĝe wysokiego poziomu warsztatu naukowego.
Recenzowana ksiÈĝka skïada siÚ piÚciu rozdziaïów. Rozdziaï pierwszy, eksponujÈcy stabilnoĂÊ finansowÈ jako gïówny cel polityki makroostroĝnoĂciowej, równoczeĂnie stanowiÈcy kanwÚ dla dalszych rozwaĝañ, skupia siÚ na przemianach
wb systemie finansowym i wzroĂcie zainteresowania stabilnoĂciÈ w kontekĂcie finansyzacji gospodarek. Analizowano funkcje systemu finansowego „starego” ib„nowego” (pob uwzglÚdnieniu rozwoju technik informatycznych, deregulacji, liberalizacji, postÚpujÈcych – integracji i globalizacji), przy zacieraniu siÚ granic miÚdzy
segmentami rynku finansowego. Przedstawiono dywagacje poĂwiÚcone pojÚciu stabilnoĂci finansowej, co samo w sobie jest problemem niejednoznacznym i zïoĝonym,
oraz rozwaĝano wieloĂÊ ěródeï niestabilnoĂci finansowej.
Rozdziaï drugi prezentuje rolÚ polityki makroostroĝnoĂciowej w gwarantowaniu stabilnoĂci finansowej. Skomentowano kontekst relacji stabilnoĂci finansowej
wobec stabilnoĂci cenowej. Autorka sprecyzowaïa w nim pojÚcie polityki makroostroĝnoĂciowej, ukazujÈc przesïanki jej prowadzenia. Innym podjÚtym wÈtkiem
byïo analiza pojÚcia ryzyka systemowego, wyodrÚbniajÈca jego dwa wymiary: czasowy i strukturalny. W zwiÈzku z tym konieczne byïo skomentowanie problemu
procyklicznoĂci oraz sieci finansowych, przyczyniajÈcych siÚ do rozprzestrzeniania
efektu zaraĝania. Przedmiotem dalszych rozwaĝañ byïy interakcje miÚdzy politykÈ
makroostroĝnoĂciowÈ oraz politykÈ pieniÚĝnÈ i mikroostroĝnoĂciowÈ, z podkreĂleniem wymogu koordynacji miÚdzy nimi.
Rozdziaï trzeci zostaï poĂwiÚcony determinantom instytucjonalnym organizacji polityki makroostroĝnoĂciowej. W poczÈtkowym jego fragmencie analizowano
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politykÚ makroostroĝnoĂciowÈ z punktu widzenia przesïanek tworzenia sieci bezpieczeñstwa finansowego oraz instytucjonalnej jej organizacji, z róĝnym stopniem
zaangaĝowania banku centralnego. W tym miejscu sïusznie zauwaĝyïa Autorka,
ĝe problem organizacji polityki makroostroĝnoĂciowej jest marginalizowany w debatach politycznych. W Ăwietle literatury przedmiotu ukazaïa teĝ dyskusjÚ nad
czynnikami okreĂlajÈcymi instytucjonalnÈ organizacjÚ polityki makroostroĝnoĂciowej, wskazujÈc na istniejÈce w praktyce modele – nowozelandzki i szwedzki. Dalsza czÚĂÊ rozwaĝañ dotyczyïa aspektów prawnych i jakoĂciowych polityki makroostroĝnoĂciowej, determinujÈcych skutecznoĂÊ polityki makroostroĝnoĂciowej przy
tworzeniu jej organu. Autorka wyodrÚbniïa teĝ na podstawie literatury i praktyki
miÚdzynarodowej cztery moĝliwe modele instytucjonalne polityki makroostroĝnoĂciowej. Wyeksponowaïa takĝe rolÚ banku centralnego w prowadzeniu polityki
makroostroĝnoĂciowej.
W rozdziale czwartym uwaga zostaïa skupiona na próbie klasyfikacji i usystematyzowania instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej zaproponowanych
przez badaczy zajmujÈcych siÚ tÈ politykÈ oraz przez Bank Anglii i MFW. Niezaleĝnie od ujÚÊ tych instrumentów – majÈ one wpïyw na poziom kredytów, wielkoĂÊ
kapitaïu, pïynnoĂÊ i strukturÚ rynku. Z rozwaĝañ Autorki wynika, ĝe znaczna czÚĂÊ
instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej jest juĝ wykorzystywana w nadzorze
mikroostroĝnoĂciowym, jak np. bufor kapitaïowy, bufor pïynnoĂciowy, ograniczenie poziomu wskaěnika LTV czy limity koncentracji zaangaĝowania. NastÚpnie
przedstawiono mechanizmy transmisji instrumentów makroostroĝnoĂciowych ibich
wpïyw na poziom kredytu, kapitaï, pïynnoĂÊ i strukturÚ rynku.
Rozdziaï piÈty przedstawia refleksje Autorki nad gïównymi dylematami dotyczÈcymi polityki makroostroĝnoĂciowej. W Jej opinii przede wszystkim waĝnym
problemem jest nadmierna liczba instytucji odpowiedzialnych za politykÚ makroostroĝnoĂciowÈ. Problematyczne sÈ teĝ rozwiÈzania polityki makroostroĝnoĂciowej
w unii bankowej, która nie jest w peïni efektywna z uwagi na brak uruchomienia
jej trzeciego filaru – jednolitego funduszu gwarancyjnego. Innym przedstawionym
tu problemem jest dyskusja dotyczÈca stosowania instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej – podejmujÈca kwestie reguï, bÈdě jej dyskrecjonalnoĂci czy koordynacji transgranicznej.
Wnioski koñczÈce rozwaĝania sÈ przemyĂlane i adekwatne do prowadzonych
wÈtków oraz racjonalne.
Z racji funkcji recenzenta wskazaïabym na drobne uwagi, które moĝna byïoby
skorygowaÊ w przyszïoĂci przy drugiej edycji ksiÈĝki. Nie sÈ one kluczowe, ale
raczej sïuĝÈ usuniÚciu pewnych wÈtpliwoĂci.
WspominajÈc reguïÚ Tinbergena (s. 41, 46) uwaĝam, ĝe naleĝaïoby wyjaĂniÊ,
szczególnie mïodszym czytelnikom, jakie prawidïowoĂci ona formuïuje. Poza tym
zbyt dïugo czytelnik czeka na okreĂlenie definicji polityki makroostroĝnoĂciowej –
znajduje jÈ dopiero na s. 47. SÈdzÚ, ĝe moĝna byïo jÈ przytoczyÊ trochÚ wczeĂniej,
169

Bezpieczny Bank
2(67)/2017

zwaĝywszy na tytuï rozdziaïu pierwszego, gdzie wskazuje siÚ jÈ jako cel dziaïania.
Chciaïby siÚ poznaÊ nieco wiÚcej sÈdów Autorki w prezentowanych rozwaĝaniach.
Te uwagi jednak nie umniejszajÈ walorów tej bardzo wartoĂciowej i aktualnej pozycji na polskim rynku piĂmiennictwa ekonomicznego. GorÈco rekomendujÚ
szerokiemu gronu czytelników – praktykom z dziedziny finansów i bankowoĂci,
studentom kierunków finansowych i ekonomicznych oraz zainteresowanym wspóïczesnymi problemami nadzoru tÚ interesujÈcÈ ksiÈĝkÚ, którÈ czyta siÚ z duĝym
zainteresowaniem.
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