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1. Uwagi ogólne
Recenzowana rozprawa doktorska Pana mgra Patryka Kaczmarka pod tytułem
„Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i
systemu federalnego. Szczególna Rola Szwajcarskiej Rady Nadzoru Rynku Finansowego
FINMA” napisana została pod opieką naukową Pana prof. dr hab. Jerzego Gwizdały.
Promotorem pomocniczym jest dr P. Pisarewicz.
Dysertacja składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Zawiera również
bibliografię, spis tabel i rysunków oraz aneks. Obejmuje 251 stron. W rozprawie umieszczono
34 tabele, 18 rysunków oraz 1 aneks. Stanowią one dobre odzwierciedlenie prowadzonych
rozważań merytorycznych. W moim przekonaniu w sposób satysfakcjonujący prezentują
poszczególne, istotne dla pracy elementy prowadzonego wywodu. Dysertacja zawiera 65
pozycji bibliografii w postaci opracowań zwartych, 80 artykułów oraz 3 aktów prawnych i 10
źródeł internetowych, powiązanych w sposób prawidłowy z problematyką dysertacji.
Podjęty problem badawczy, dotyczy wpływu demokracji bezpośredniej i systemu
federalnego w Szwajcarii na funkcjonowanie sektora finansowego, w szczególności systemu
bankowego. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenie usług finansowych
podlega pewnym kanonom. Z jednej strony właściciele pragną generowania maksymalnych
zysków, również stóp zwrotu, z drugiej klienci oczekują kontaktów z instytucją zaufania
publicznego, dbającą o ich interesy. Regulacje prawne tworzone w tak szczególny sposób jak
w Szwajcarii przez system referendów i głosowań, zatwierdzających akty prawne, jest w
opinii Autora istotnym czynnikiem, kształtujących sytuację w systemie bankowym w

Szwajcarii. Podjęty przez niego problem badawczy jest ważny nie tylko dla rozważań
teoretycznych, ale również dla praktyki gospodarczej.
Przyjęty tytuł jest poprawny, ale należy zwrócić uwagę na jego

ogólne

sformułowanie. Dlatego, w mojej opinii dodanie podtytułu pozwala na uwidocznienie
bezpośredniego związku tytułu z postawionymi problemami badawczymi i celem
prowadzonych rozważań. Znajduje on kontynuację w układzie pracy i jej treści.
Praca doktorska Pana mgra Patryka Kaczmarka z jednej strony ma charakter
teoretyczny, ale przeprowadzone analizy wpływu czynników strukturotwórczych na regulacje
sektora finansowego, stanowią cenne , praktyczne ujęcie podjętego problemu. Należy więc
stwierdzić, że przeprowadzone rozważania stanowią ważne źródło informacji o
funkcjonowaniu rynku finansowego w Szwajcarii w warunkach politycznego otoczenia
prawnego.

2. Cel, tezy i hipotezy rozprawy doktorskiej
Celem recenzowanej pracy doktorskiej jest „ zbadanie wpływu czynników
strukturotwórczych na regulacje sektora finansowego w Szwajcarii ” ( s. 3 ).
Podporządkowano mu cele szczegółowe, odnoszące się do „ najważniejszych aspektów
związanych z funkcjonowaniem demokracji bezpośredniej i systemu federalnego w
Szwajcarii ” ( s.3 ), do określenia roli nadzoru bankowego w funkcjonowaniu banków oraz
regulowania całego rynku finansowego.
Z celem pracy powiązana jest teza główna , w której założono, że „ proces
regulacyjny

sektora

bankowego

jest

uzależniony

od

zewnętrznych

tendencji

międzynarodowych i wewnętrznych, specyficznych cech systemu politycznego Szwajcarii,
opartego na instrumentach demokracji bezpośredniej i rozwiązaniach federalistycznych( s. 4
). Teza ta jest poprawnie sformułowana. Uzupełniają ją tezy pomocnicze, które w mojej
opinii stanowią pewne, zbytnie uszczegółowienie dalej prowadzonych badań, szczególnie
przy istniejących hipotezach pomocniczych. Dalszym rozwinięciem prowadzonych dociekań
jest hipoteza główna oraz pomocnicze. W hipotezie głównej, powiązanej z celem pracy oraz
tezami założono, że „ W procesie regulacji rynku finansowego w Szwajcarii występują
tendencje będące wynikiem zewnętrznych uwarunkowań rynkowych i wewnętrznych
uwarunkowań instytucjonalnych i politycznych”. Autor sformułował również 5 hipotez
badawczych, które stały się przedmiotem weryfikacji w poszczególnych rozdziałach pracy.
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3. Konstrukcja i zawartość merytoryczna
Treść recenzowanej rozprawy mieszcząca się w granicach określonych jej tytułem,
podzielona została na wstęp, pięć rozdziałów oraz zakończenie. Tak skonstruowana struktura
pracy w moim przekonaniu jest poprawna.

Cztery pierwsze rozdziały mają charakter

teoretyczny, a ostatni – piąty analityczno – badawczy.
W rozdziale pierwszym ( s. 12 – 51 ) Autor scharakteryzował ustrój Szwajcarii, oparty
na takich elementach jak federalizm , demokracja bezpośrednia i konsensualna. Określił
podstawy funkcjonowania ustroju politycznego Szwajcarii, w tym wskazał na specyfikę w
zakresie władzy wykonawczej, uwzględniającej rozkład głosów w wyborach oraz istotne
obszary wykonywania władzy ustawodawczej. Autor zwrócił uwagę na znaczenie tzw.
referendum finansowego, dotyczącego regulacji w zakresie obszaru finansów. Omówione
przez Autora zasady funkcjonowania Konfederacji Szwajcarskiej, stanowią podstawy
budowania stabilności politycznej istotnej dla samych banków, jak również ich klientów.
Zawarte w rozdziale charakterystyki stanowią podstawę do dalszych rozważań. Omówione
atrybuty ustroju konfederacji szwajcarskiej pozwalają zrozumieć umocowania prawne oraz
zasady funkcjonowania badanego systemu finansowego, w szczególności nadzoru
bankowego. Wnikliwe przedstawienie zasad funkcjonowania władzy ustawodawczej i
wykonawczej Szwajcarii pozwala na zaobserwowanie zmian w jej ustroju politycznym, które
oddziałują na system finansowy, w tym bankowy.
W drugim rozdziale ( s. 52 – 90 ) Autor skupił się na wskazaniu instytucjonalnych
czynników determinujących funkcjonowanie systemu bankowego w Szwajcarii. Słusznie
wyróżnił wśród nich stabilność systemu politycznego, neutralność Szwajcarii oraz wysoki
poziom technologiczny kraju. Wskazał również na ogromne znaczenie właściwie
skonstruowanego systemu podatkowego ( stabilność prawa ) oraz wysokiej kultury
tajemnicy bankowej. Podkreślił znaczenie dopasowania oferty produktów finansowych do
potrzeb nie tylko międzynarodowych korporacji, ale również lokalnych społeczności.
Przedstawił też poziom zatrudnienia oraz udział pracowników sektora w rynku pracy. Nie
jestem jednak przekonana, że dane zawarte w tabeli 3 w sposób jednoznaczny pozwalają na
stwierdzenie, że są to tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy. Brak informacji o ich
wykształceniu i kwalifikacjach pozwala w mojej opinii jedynie określić poziom zatrudniania w
gospodarce Szwajcarii. Poziom ten jest oczywiście znaczący w rynku pracy, co przemawia za
rolą systemu bankowego w gospodarce Szwajcarii.

Autor odniósł się również do
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funkcjonowania Szwajcarskiego Banku Narodowego. Przybliżył jego genezę i realizowane
cele. Przegląd realizowanych funkcji podkreśla, w moim przekonaniu dojrzałość
szwajcarskiego systemu bankowego. Badając system bankowy w Szwajcarii, Autor dokonał
przeglądu poszczególnych jego elementów, skupiając się na bankach kantonalnych,
światowych ( UBS i Credit Suisse ), regionalnych i kas oszczędnościowych oraz zagranicznych.
Przedstawił ich wyniki finansowe, jednak czuję pewien niedosyt przy wyjaśnianiu ich spadku i
generowaniu strat. Dla pełnego scharakteryzowania systemu bankowego i czynników
instytucjonalnych determinujących jego funkcjonowanie, przedstawił i określił znaczenie
Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bankowców oraz Szwajcarskiego Rzecznika ds. bankowości,
których zadaniem jest kształtowanie stabilności systemu.
Rozdział trzeci ( s. 91 – 134 ) stanowi przegląd nurtów makroekonomicznych w
kontekście ich wpływu na funkcjonowanie gospodarek, w szczególności ich segmentów w
postaci rynku finansowego i dalej systemu bankowego. Za cytowanymi przez Doktoranta
autorami, założono w pracy konieczność regulacji rynku finansowego, wskazując
jednocześnie na zalety i wady interwencjonizmu. Na bazie prowadzonych wywodów
odnośnie roli państwa w gospodarce, interwencjonizmu fiskalnego oraz legislacyjnego, Autor
omówił główne trendy w sprawowaniu nadzoru nad rynkiem finansowym. Wskazał na
znaczenie ryzyka, zarządzania nim i jego miejsca w prowadzonej działalności bankowej w
Szwajcarii. Autor szczególny nacisk położył na akty prawne, regulujące sektor finansowy w
Szwajcarii. Jako najważniejsza ustawę przyjął Ustawię o nadzorze nad rynkiem finansowym z
2007 roku.
W rozdziale czwartym ( s. 135 – 173 ) dokonano analizy systemu nadzoru bankowego.
Autor omówił pełnione funkcje, kontrolną i ostrożnościową oraz ich znaczenie w procesie
kształtowania stabilności i zabezpieczenia złożonych wkładów finansowych . Dokonał
również przeglądu modeli nadzoru bankowego w Unii Europejskiej, wyróżniając nadzór
mikroostrożnościowy w banku centralnym i poza nim, oraz nadzór specjalistyczny i
zintegrowany. Autor wskazał również na ewolucję badanych modeli. Kontynuując
rozważania o nadzorze bankowym, odniósł się do sytuacji w Szwajcarii, gdzie jest on
postrzegany jako system strategiczny, mający wpływ nie tylko na sektor finansowy, ale
również za jego pośrednictwem na gospodarkę realną. W związku z powyższym skupił się na
funkcjonowaniu Szwajcarskiej Rady Nadzoru Finansowego ( FINMA ). Scharakteryzował
kluczowe obszary jej działalności zwracając jednocześnie uwagę na sferę legislacyjną.
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Omawiając funkcje nadzoru uwzględnił znaczenie nadzorcy w procesie regulacji i
samoregulacji rynku finansowego w Szwajcarii.
W rozdziale piątym ( s. 174 – 225 ) przedstawiono czynniki strukturotwórcze nadzoru
bankowego

w

Szwajcarii.

W

tym

celu

Autor

przeprowadził

analizę

tendencji

międzynarodowych w zakresie funkcjonowania nadzoru bankowego w latach 2004 – 2016.
Wykorzystał w tym celu badania przeprowadzone przez trzech autorów: D. Masciandaro, M.
Quintyn i M. Taylor w 2007r., którzy skwantyfikowali poziom zunifikowania nadzoru
finansowego w systemie bankowym, na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym w 89
krajach. Zbadali w nich siłę integracji nadzoru oraz rolę banku centralnego w sprawowaniu
nadzoru makroostrożnościowego. Stwierdzili występowanie pewnych relacji pomiędzy
unifikacją nadzoru finansowego oraz udziałem banku centralnego w jego sprawowaniu. W
pracy przytoczono również inne badanie. Dotyczyło ono określenia czynników ,
determinujących kształtowanie nadzoru finansowego. Kontynuacją prowadzonych rozważań
są badania własne Autora, w których zbadał instrumenty demokracji bezpośredniej,
wpływające na stabilność systemu. Przeprowadził analizę ilościową wyników referendów
ogólnokrajowych, wyróżniając w nich głosowanie nad ustawą, nad poprawkami do ustaw,
nad dekretami federalnymi oraz nad artykułami konstytucyjnymi. Wskazał, które z nich
zakończono wynikiem pozytywnym, a które negatywnym. Znaczną część przeprowadzonych
referendów stanowiły te, które dotyczyły przemysłu i gospodarki (28,4% ). Bardzo istotnym
elementem dociekań Doktoranta na temat instytucjonalnych czynników kształtujących
sytuację systemu bankowego jest analiza wpływu działalności organów nadzorczych i banku
centralnego na zmiany w banku UBS oraz na jego kondycję finansową.
W Zakończeniu Doktorant przedstawił wnioski końcowe, odnoszące się do
sformułowanych we Wstępie tez oraz nakreślił perspektywy dalszego funkcjonowania
nadzoru nad rynkiem finansowym

4. Wartość naukowa opracowania
Autor w sposób na ogół przejrzysty i uporządkowany przedstawia uwarunkowania
strukturotwórcze systemu bankowego w Szwajcarii, przechodzi do uwarunkowań
instytucjonalnych funkcjonowania systemu bankowego, a następnie do jego regulacji,
zaznacza rolę nadzoru bankowego oraz jego wpływ na funkcjonowanie banku UBS, w
kontekście stosowanych instrumentów politycznych. Jego rozważania mają charakter
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zarówno poznawczy, teoretyczny, jak i aplikacyjny. Spełnienie tych wymogów przez
Doktoranta pozwala pozytywnie ocenić poziom naukowy rozprawy.
W warstwie poznawczej Autor przedstawił ogólne zasady funkcjonowania otoczenia
politycznego systemu bankowego w Szwajcarii, określił warunki jego konkurencyjności,
wskazał na zróżnicowanie systemu i ważne regulacje, kształtujące sytuację banków. W
warstwie teoretycznej wartość rozprawy polega na uporządkowaniu wiedzy o teoretycznych
aspektach regulacji rynku finansowego, modelach dotyczących ingerencji państwa w
gospodarkę, modeli nadzoru finansowego czy czynników strukturotwórczych nadzoru
bankowego w Szwajcarii. Dla tej sfery dysertacji szczególnie ważny jest rozdział piąty, w
szczególności badania własne Autora, określające wagę instrumentów politycznych w
kształtowaniu szwajcarskiego nadzoru bankowego oraz jego wpływu na funkcjonowanie
dużych banków. W warstwie aplikacyjnej wyniki badań Autora o czynnikach politycznych,
kształtujących sytuację w gospodarce, a w szczególności systemie bankowym są głosem w
dyskusji, czy ten sposób stabilizowania systemu jest wystarczający.
Doktorant przeprowadził swoje rozważania na podstawie studiów literatury, danych
statystycznych oraz własnych koncepcji, które dotyczą wykorzystania instrumentów
politycznych, w tym referendów do kształtowania sytuacji systemu bankowego.
Na tle ogólnie pozytywnej oceny pracy, wypełniając obowiązki recenzenta,
pragnęłabym podnieść mające niewątpliwie dyskusyjny charakter, następujące kwestie:
1/ czy przyczyny kryzysu wg modelu amerykańskiego można odnieść do systemu bankowego
w Szwajcarii ?
2/ czy kształtowanie stabilności systemu bankowego w Szwajcarii z wykorzystaniem
instrumentów politycznych jest tak samo efektywne, jak w tradycyjnym stosowaniu norm
ostrożnościowych ? Czy daje to możliwość uwzględniania wszystkich istotnych elementów
bezpieczeństwa, np. w procesie ograniczania procederu prania brudnych pieniędzy ?
3/ czy ryzyko banków w Szwajcarii jest mniejsze dzięki oddziaływaniu instrumentów
politycznych ? Czy proces zarządzania ryzykiem w bankach szwajcarskich różni się od tych
stosowanych w gospodarce rynkowej ?

5. Strona formalna pracy
Praca nie jest pozbawiona pewnych uchybień formalnych i edytorskich. Dla
przykładu:
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- błędy interpunkcji,
- brak numerowania stosowanych w pracy wzorów,
- brak dat wydania niektórych pozycji bibliografii, np. poz. 9, 18, 34, 72,
- nieprecyzyjne zestawienie charakterystyk banków w tabeli 4.
Mimo pewnych uchybień, występujących w dysertacji należy stwierdzić, że nie mają one
większego wpływu na zasadniczą ocenę recenzowanej pracy. Autor z wyjątkiem
przytoczonych przykładów, posługuje się poprawnym językiem. Prowadzony wywód jest
również logiczny i spójny.

6. Konkluzja
Syntetyczna ocena rozprawy doktorskiej mgra Patryka Kaczmarka pozwala stwierdzić,
że:
- Autor dokonał właściwego wyboru tematu rozprawy,
- Doktorant wykazał się właściwą znajomością literatury w zakresie podjętego problemu
badawczego oraz zaprezentował poprawny warsztat naukowy,
- nawiązując do zakresu analizowanych problemów, można stwierdzić, ze recenzowana
rozprawa doktorska jest pracą interesującą, wypełniającą zarówno funkcję poznawczą,
teoretyczną, jak i aplikacyjną,
-

dysertacja jest udaną próbą połączenia teorii i praktyki gospodarczej w zakresie

kształtowania sytuacji w systemie bankowym,
- Autor pomyślnie rozwiązał postawione sobie zadania badawcze.
W konkluzji wyrażam więc pogląd, że rozprawa doktorska mgra Patryka Kaczmarka
pt. „ Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i
systemu federalnego. Szczególna rola Szwajcarskiej Rady Nadzoru Rynku Finansowego
FINMA ” odpowiada wymogom stawianym rozprawom doktorskim.
Na tej podstawie wnioskuję o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony.
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