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WSTĘP 

 Polityka monetarna stanowi najważniejszą część unii gospodarczej i walutowej. 

Traktat z  Maastricht określił, wraz z załączonym do niego Statutem ESBC i EBC ramy 

instytucjonalne, cele fiskalne, ogólne zasady i instrumenty polityki pieniężnej. Europejski 

Instytut Walutowy przygotował dokumenty i procedury niezbędne do prowadzenia 

jednolitej polityki monetarnej podczas trzeciego etapu UGW, a także określił zasady 

operacji monetarnych podejmowanych przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki 

centralne w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Poglądy na temat 

skuteczności polityki pieniężnej, a więc i roli, jaką powinna odgrywać, uległy bardzo silnej 

ewolucji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 

 Lata 60-te i 70-te ubiegłego stulecia były okresem silnej wiary w skuteczność 

stosowania polityki pieniężnej w celu stymulowania produkcji i, co za tym idzie, 

ograniczeniu bezrobocia. W wyniku tego nastąpiły przewartościowania celów stawianych 

przed polityką pieniężną – podstawowym jej celem, realizowanym obecnie przez 

większość banków centralnych, jest stabilizacja poziomu cen i zapobieganie inflacji. 

 Głównym celem niniejszej pracy jest analiza polityki monetarnej, sposoby 

przeciwdziałania inflacji i deflacji  w unii europejskiej  przedstawienie celu, strategii 

i instrumentarium polityki monetarnej  EBC. 

 Na podstawie przedstawionej hipotezy pracy ,wspólna polityka pieniężna EBC 

może mieć różne konsekwencje dla poszczegółnych krajów zarówno w okresie 1999-2009 

kiedy problemem była inflacja jak również w latach 2010 -2015 kiedy problemem staje sie 

deflacja.  

 Praca składa się z czterech rozdziałów.W rozdziale pierwszym, przedstawiono 

pojęcie, cele, polityki monetarnej.Rozdział drugi został poświęcony został poświęcony 

strategii polityki monetarnej  Europejskiego Banku Centralnego. W pierwszej części tego 

rozdziału  czwartego omówiono analizę ekonomiczną, w drugiej monetarną. Rozdział 

trzeci został poświęcony  Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych. W rozdziale 

tym zaprezentowano cele, zadania tego systemu, jego organy oraz działania w zakresie 

zarządzania inflacją i deflacją. 

  Roli i skuteczności współczesnej polityki pieniężnej został poświęcony rozdział 

czwarty w którym  zanalizowano raport  EBC oraz  ostatnie działania tej instytucji . 

 Na końcu podsumowano całość pracy i wyciągnięto stosowne wnioski. 
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I. POJĘCIE, CELE POLITYKI MONETARNEJ 

1.1 POJĘCIE I CELE POLITYKI MONETARNEJ 

 

 Polityką monetarną ( pieniężną) nazywamy działalność każdego  banku centralnego 

prowadzoną w imieniu państwa, a polegającą na wyborze monetarnych celów 

makroekonomicznych i ich realizacji przez regulowanie podaży pieniądza i popytu na 

pieniądz za pomocą wybranych instrumentów.
1
 

 Polityka ta jest obecnie jedną z najważniejszych dziedzin polityki 

makroekonomicznej. Instrumentami polityki pieniężnej są narzędzia dzięki którym bank 

centralny może realizować cele pieniężne. Mogą one mieć różnorodny charakter, jednakże 

ich stosowanie ma prowadzić do oczekiwanych zmian w popycie na pieniądz lub podaży 

pieniądza.Polityka monetarna to także całokształt rozwiązań i działań, które są 

podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarczych  

w pieniądze i kredyt, a także w celu regulowania wielkości pieniądza. 

 Głównym celem polityki pieniężnej w strefie euro jest utrzymanie stabilności cen. 

ESBC może się przyczynić do osiągania innych celów Unii wspierając ogólną politykę 

gospodarczą, ale bez podważania stabilności cen. ESBC działa w poszanowaniu zasady 

otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjając efektywnej alokacji 

zasobów oraz zgodnie z zasadami: stabilność cen, zdrowych finansów publicznych 

i warunków pieniężnych oraz trwałej równowagi płatniczej ( art.127 TFUE). 

 Takie ujęcie celów polityki monetarnej  stanowi odzwierciedlenie współczesnych 

koncepcji ekonomicznych dotyczących roli, zakresu i ograniczeń polityki pieniężnej. Po 

pierwsze, z doświadczeń praktycznych i badań teoretycznych wynika, że polityka 

pieniężna ukierunkowana na trwałe utrzymanie stabilności cen przyczynia się do 

osiągnięcia innych celów polityki gospodarczej. 

 Po drugie, w długim okresie polityka monetarna może wpływać wyłącznie na 

poziom cen w gospodarce, bez możliwości trwałego wpływu na działalność gospodarczą. 

W okresie krótkim oddziaływanie polityki pieniężnej na poziom produkcji i zatrudnienia 

jest możliwe. Ta ogólna zasada, rozumiana jako neutralność pieniądza w długim okresie 

stanowi kanon myśli makroekonomicznej i podstawę teoretyczną polityki pieniężnej. 

                                                 
1
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Paweł Gierałtowski, UW, Warszawa 

2014, s. 89 
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 Realny dochód i poziom zatrudnienia w długim okresie w gospodarce są określone 

czynnikami realnymi ( stopą podaży).  

 W długim okresie bank centralny nie może więc wpływać na wzrost gospodarczy 

za pośrednictwem zmian w podaży pieniądza, natomiast może wpływać na stabilność cen, 

ponieważ inflacja ma zawsze charakter monetarny. 

Wysokiej inflacji zawsze towarzyszy silny wzrost podaży pieniądza. Ponadto 

stabilność ta przyczyniła się do zapewnienia wysokiego poziomu aktywności zasobów 

(poprawa funkcji informacyjnej cen) oraz obniża koszty inwestycji (niższa premia za 

ryzyko, zawarta w realnej stopie procentowej)
2
 

 

1.2 INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 

Aby osiągnąć swoje cele, Eurosystem ma do dyspozycji następujące instrumenty 

polityki pieniężnej: 

 operacje otwartego rynku, 

 operacje depozytowo-kredytowe, 

 rezerwy obowiązkowe.
3
 

Operacje otwartego rynku w najczęściej występującej formie polegają na zakupie 

lub sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny na otwartym rynku.
4
 

Operacje te odgrywają najważniejszą rolę w polityce pieniężnej prowadzonej przez 

Eurosystem, wpływają bowiem na stopy procentowe i płynność finansową, a także 

wskazują na kierunki polityki pieniężnej. Eurosystem ma do dyspozycji pięć głównych 

instrumentów, za których pośrednictwem dokonuje operacji otwartego rynku. 

Najważniejsze z nich są to transakcje rewersyjne.  

Eurosystem może odwołać się również do transakcji natychmiastowych, emisji 

certyfikatów dłużnych, walutowych operacji swapowych i depozytów o stałym terminie. 

Operacje otwartego rynku są dokonywane z inicjatywy EBC, który decyduje również  

o wyborze instrumentów i sposobu ich użycia. 

Przewidziane są dla nich trzy procedury : oferty standartowe,oferty szybkie  

i  procedury bilateralne. Operacje te ze względu na cele, regularność i procedury można 

podzielić na cztery kategorie: 

                                                 
2
K. Gawlikowska-Hueckel A. Zielińska-Głębocka, ,,Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii 

walutowej”,C.H. Beck, Warszawa 2004, s .398 
3
K.Gawlikowska-Hueckel A. Zielińska-Głębocka ,,Integracja europejska…”op.cit., s.406 

4
L. Oręziak, ,, Euro. Nowy Pieniądz”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003r, s.68 
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 Główne operacje refinansujące – polegają na transakcjach rewersyjnych, mających 

na celu regularne zapewnienie płynności. Przeprowadzają je krajowe banki 

centralne na podstawie standardowej oferty. 

 Długoterminowe operacje refinansujące – polegają również na transakcjach 

rewersyjnych, ale z miesięczną częstotliwością i trzymiesięcznym terminem 

płynności. 

 Operacje krótkoterminowego sterowania – to doraźne operacje polegające na 

zarzadzaniu płynnościa finansową. 

 Operacje strukturalne – Eurosystem prowadzi operacje strukturalne, emitując 

certyfikaty dłużne i odwołując się do transakcji rewersyjnych lub do transakcji 

ryczałtowych. 

Klejnym instrumentem polityki pieniężnej są operacje depozytowo-kredytowe. 

Operacje te umożliwiają bieżące (z dnia na dzień) oddziaływanie na środki płynne sektora 

bankowego, wskazują ogólne kierunki polityki pieniężnej i ograniczają ryzykowne stopy 

procentowe. Istnieją dwa rodzaje tych operacji: kredyt w banku centralnym oraz depozyt  

w banku centralnym. 

Operacje pożyczkowe i depozytowe prowadzone przez krajowe banki centralne na 

warunkach określonych przez EBC, są identyczne w strefie euro. Wszystkie instytucje 

spełniające te warunki mogą korzystać z kredytu w banku centralnym i z depozytu na 

koniec dnia. EBC ma prawo do dokonywania zmian warunków lub do zawieszania 

operacji depozytowo-kredytowych. 

Ostatnim instrumentem, który chciałam omówić są rezerwy obowiązkowe. Zgodnie 

ze Statutem ESBC i EBC, Europejski Bank Centralny jest upoważniony do narzucania 

bankom w państwach członkowskich tworzenia rezerw obowiązkowych w EBC lub  

w krajowych bankach centralnych stosowanie do celów polityki pieniężnej. Warunki 

trzymania rezerw mogą być określone przez Radę Prezesów. 

System rezerw obowiązkowych ESBC pełni następujące funkcje monetarne: 

 Stabilizacja rynkowych stóp procentowych – regulując płynność bankową, system 

rezerw obowiązkowych zmniejsza destabilizujący wpływ przejściowych fluktuacji 

tej płynności na stopy procentowe, bez interwencji banku centralnego na rynku. 

 Kreacja lub zwiększanie strukturalnego popytu sektora bankowego na środki 

płynne – może spowodować poprawę zdolności Eurosystemu do efektywnego 

występowania na rynku jako dostawcy płynności. 
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 Kontrola podaży pieniądza – zmiany stóp rezerw obowiązkowych wypływają na 

tempo ekspansji monetarnej, głównie za pośrednictwem mnożnika kredytowego.
5
 

 

II. STRATEGIA POLITYKI MONETARNEJ EBC 

2.1 ANALIZA EKONOMICZNA 

 

Aby skutecznie realizować przyjęty cel polityki pieniężnej, EBC podejmuje 

decyzje w oparciu o gruntowną analizę przemian zachodzących w gospodarce  

i pozwalającą na zdefiniowanie zagrożeń dla stabilności cen. Narzędziem analitycznym dla 

EBC do oceny tych zagrożeń jest dwufilarowa analiza gospodarki – zestaw analiz z dwóch 

komplementarnych perspektyw analitycznych. Zadaniem obu tych analiz jest 

identyfikowanie zagrożeń dla stabilności poziomu cen oraz pomoc  

w znalezieniuinstrumentów zapobiegających wystąpieniu inflacji o tempie innym niż 

poziom referencyjny 2%. 

Pierwszym filarem jest analiza ekonomiczna, która obejmuje ocenę bieżącej 

sytuacji gospodarczej i finansowej oraz wynikających z niej zagrożeń dla stabilności cen  

w średnim okresie, zwłaszcza zagrożeń związanych z szokami i cyklami 

koniunkturalnymi. EBC regularnie analizuje zmiany produktu krajowego brutto, popytu 

globalnego, warunków na rynkach pracy, a także szeroki zakres wskaźników cen i kosztów 

oraz politykę budżetową i bilanse płatnicze obszaru euro. 

Celem analizy ekonomicznej jest rozpoznanie zagrożeń dla stabilności cen  

w krótkim oraz średnim okresie na podstawie zmian zachodzących w popycie i podaży na 

rynkach dóbr i usług. W badaniu ujmuje się szeroki zestaw czynników 

makroekonomicznych, odnoszących się do aktywności ogólnogospodarczej, 

poszczególnych sektorów, sytuacji na rynku finansowym i rynku pracy, poziomu cen  

i kosztów, polityki fiskalnej, bilansu płatniczego oraz sytuacji na świecie. 

Ponadto analizowana jest sytuacja na rynkach finansowych, na których często 

dochodzi do wstrząsów mogących wywołać zagrożenie dla stabilności cen. Ceny aktywów 

rynku finansowego nie tylko mają wpływ na wzrost cen w gospodarce, ale także 

dostarczają informacji o oczekiwaniach inflacyjnych uczestników rynku. 

Analizom poddawane są zmiany w sektorze finansów publicznych oraz bilansie 

                                                 
5
K.Gawlikowska-Hueckel A. Zielińska-Głębocka Integracja europejska…”op.cit., s.407 
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płatniczym, a także zmiany kursowe w związku z ich bezpośrednim wpływem na 

kształtowanie poziomu cen. 

W końcowym etapie tej szerokiej analizy ekonomicznej opracowane są symulacje 

przebiegu procesów inflacyjnych oraz prognozy makroekonomiczne. Należy jednak 

podkreślić, że nie stanowią one podstaw do podejmowania decyzji przez Radę Prezesów 

EBC, a jedynie dodatkowy zbiór informacji, którym Rada dysponuje przed podjęciem 

decyzji z zakresu polityki pieniężnej. 

 

2.2 ANALIZA MONETARNA 

Drugi filar strategii polityki pieniężnej EBC nazywany analizą monetarną, opiera 

się na powiązaniach między wzrostem podaży pieniądza a inflacją, która jest uważana za 

zjawisko monetarne, tj. w długim okresie zależne tylko od podaży pieniądza. Analiza 

monetarna służy przede wszystkim do weryfikacji w perspektywie średnio-  

i długookresowej – przesłanek wynikających z analizy makroekonomicznej. 

Uwaga tej analizy skupiona jest wokół referencyjnej wartości wzrostu agregatu 

pieniężnego M3, czyli szeroko rozumianej ilości pieniądza w gospodarce zawierającej: 

gotówkę w obiegu, wkłady w bankach na żądanie, wkłady terminowe i oszczędnościowe 

oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i krótkoterminowe instrumenty 

dłużne wystawiane przez instytucje bankowe. 

Wartość referencyjna agregatu M3 wyznacza stopę wzrostu M3, która byłaby 

zbieżna z celem stabilności cen w średnim okresie. Bank centralny musi bowiem mieć 

pewność, że podaż pieniądza w średnim okresie jest zbieżna z inflacyjnym celem polityki 

pieniężnej. Polityka pieniężna nie reaguje więc na krótkookresowe odchylenia agregatu 

M3 od wartości referencyjnej, także z uwagi na to, że zmiany w ilości pieniądza  

w gospodarce są wynikiem wpływów wielu czynników, m.in. instytucjonalnym (zmiany  

w systemie podatkowym). 

Analiza monetarna EBC opiera się na założeniu, że w średnim i długim okresie 

wzrost podaży pieniądza i inflacja są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego właśnie 

przypisanie decydującej roli pieniądzowi leży u podstaw przyjętej w strategii polityki 

pieniężnej perspektywy średnioterminowej. 

W roli podstawowej (ale nie jedynej) zmiennej branej pod uwagę w ramach analizy 

monetarnej wykorzystywany jest szeroki agregat podaży pieniądza – M3. EBC przyjął 

wartość referencyjną rocznej stopy wzrostu M3 wynoszącą 4,5%, która powinna 
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umożliwić utrzymanie celu inflacyjnego w średnim okresie. Wartość tę uzyskano na 

podstawie równania ilościowego obiegu pieniądza: 

Założono, że w długim okresie PKB będzie rósł w tempie 2-2,5% rocznie, V będzie 

spadać o 1-1,5% rocznie, a inflacja ma wynosić około 2% rocznie. 

Należy podkreślić, że wartość referencyjna nie stanowi celu polityki pieniężnej, 

lecz jedynie punktem odniesienia przy analizie informacji wynikających ze zmian podaży 

pieniądza w strefie euro. Ze względu na fakt, że analizę monetarną prowadzi się  

w perspektywie średnio i długookresowej, nie ma bezpośredniego powiązania między 

krótkookresowymi zmianami podaży pieniądza a decyzjami związanymi z polityką 

pieniężną. Dlatego nie reaguje ona automatycznie na odchylenia wzrostu M3 od wartości 

referencyjnej i stanowią one tylko jedną z przesłanek podejmowania decyzji. 

 

 

III. EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH 

3.1 CELE I ZADANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW 

CENTRALNYCH 

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) składa się z EBC oraz 

narodowych (krajowych) banków centralnych (NBC/KBC) wszystkich krajów 

członkowskich Unii Europejskiej. 

Banki Centralne państw członkowskich nienależących do Eurosystemu są członkami 

ESBC ,mającymi specjalny status. Wyróżnia się obecnie dwie grupy krajów będących poza 

strefą euro. 

Zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik do Traktatu ustanawiającego 

WspólnotęEuropejską (TWE) z uczestnictwa w strefie euro zostały wyłączone Dania  

i Wielka Brytania. Oznacza to, że państwa te wynegocjowały prawo do własnej decyzji  

o wprowadzeniu euro (tzw. klauzula opt - out). Oba kraje skorzystały z przysługującego im 

prawa i nie przystąpiły do Eurosystemu.
6
  

Wyłączenia przyznane Danii i Wielkiej Brytanii mają charakter stały, ale oba 

państwa zachowały jednak możliwość wejścia do strefy euro w późniejszym okresie, jeżeli 

będą wówczas spełniać warunki konieczne do przyjęcia wspólnej waluty. ESBC został 

zorganizowany w sposób uwzględniający specyficzny charakter organizmu społeczno-

gospodarczego jakim jest obszar euro. 

                                                 
6
L. Oręziak ,,Finanse Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004r, s.14 
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Jest to bowiem organizm o cechach państwa feudalnego, złożony z regionów 

będących w tym wypadku odrębnymi państwami. W związku z tym w ramach banku 

centralnego Unii zostało zapewnione uczestnictwo prezesów narodowych banków 

centralnych w kolegialnym systemie podejmowania decyzji w sprawach polityki 

pieniężnej (oraz w określonych innych kwestiach), występujących w ramach Rady 

Zarządzającej. Nie oznacza to jednak, że emitentem euro są poszczególne banki centralne 

krajów członkowskich obszaru, jest nim ESBC jako całość. ESBC ukształtowano na wzór 

banku centralnego Niemiec – Bundesbanku. Wzór ten wynikał nie tylko z faktu, że 

Bundesbank funkcjonuje w kraju o strukturze federalnej, a UGW jest organizmem 

polityczno-gospodarczym w pewnym stopniu zbliżonym do państwa federalnego. 

Wybór ten został podyktowany także, jeśli nie przede wszystkim , dążeniu krajów 

UE do znalezienia takiego rozwiązania, które sprzyjałoby uzyskaniu przez bank centralny 

UGW możliwości skutecznego działania i realizacji postawionych przed nim celow.
7
 

Podstawowym celem polityki pieniężnej ESBC jest utrzymanie stabilności cen. 

Instytucja ta może wspierać politykę ogólnogospodarczą realizowaną przez kraje 

członkowskie UGW., jeżeli niekoliduje to z osiągnięciem tego celu.  

W ostatnich latach w praktyce działalności tej instytucji ukształtował się pogląd, że 

stabilność cen to sytuacja, w której średnia stopa inflacji w okresie kilkuletnim nie jest 

większa niż 2% rocznie. Europejski System Banków Centralnych ponosi odpowiedzialność 

za masę pieniądza znajdującą się w obiegu na obszarze euro, oddziałuje na poziom  

i strukturę stóp procentowych, wpływając w ten sposób na warunki i dostępność kredytu 

na tym obszarze. ESBC jest jedynym podmiotem uprawnionym do emisji banknotów euro. 

Uprawnienia do emisji monet euro przysługują rządom krajów członkowskich w ramach 

limitów określonych przez EBC. Do kompetencji ESBC należy także podejmowanie 

interwencji na rynkach walutowych. W związku z tym kraje członkowskie UGW zostały 

zobowiązane na mocy traktatu z Maastricht do przekazania ESBC swych rezerw 

dewizowych (jak wskazano uprzednio, na łączną kwotę nie większą 50 mld EUO). Suma 

ta może ulec zwiększeniu przy zachowaniu przewidzianej traktatem procedury decyzyjnej. 

Rezerwy dewizowe, które nie zostały przekazane na szczebel centralny, powinny być 

zarządzane przez narodowe banki centralne zgodnie z wytycznymi wydanymi przez EBC.
8 

 

 

                                                 
7
L. Oręziak, ,,Euro. Nowy pieniądz”, op.cit., s. 63 

8
L. Oręziak, ,,Euro. Nowy pieniądz”, op.cit., s. 64 
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3.2 ORGANY DECYZYJNE EUROPEJSKIEGO BANKU 

CENTRALNEGO 

Wyłączną odpowiedzialność za wspólną politykę pieniężną strefy euro powierzono 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, stanowiącemu centralną instytucję zarówno ESBC, 

jak i Eurosystemu. Wspólna waluta wymaga jednolitej polityki pieniężnej oraz 

centralizacji uprawnień decyzyjnych. Ponieważ niektóre decyzje dotyczące polityki 

pieniężnej podejmowane są na bieżąco, struktura Eurosystemu jest trwała. Ma on formę 

podmiotu prawnego, ponoszącego odpowiedzialność za swoją działalność. Ponadto ze 

względu na to, ze głównym celem polityki pieniężnej w strefie euro jest utrzymanie 

stabilności cen (art. 105 ust. 1 TWE), uprawnienia decyzyjne powierzono organowi 

niezależnemu zarówno od instytucji wspólnotowych, jak i od państw członkowskich.
9
 

EBC został powołany 1 czerwca 1998r., a 1 stycznia 1999r. rozpoczął swoją 

statutową działalność. Jego siedzibą jest Frankfurt nad Menem. Ze względu na to, że 

uwzględnienie wszystkich sugestii NBC podczas kształtowania EBC było niemożliwe, 

został on utworzony na wzór
 10

 L. Nienieckiego bundesbanku,zwłaszczajeżeli chodzi  

o zasadę niezależności i przejęcia stabilności cen za gówny cel polityki pieniężnej, a także 

wiarygodność i pozycje międzynarodową. 

Narodowe banki centralne strefy euro nie zostały jednak zlikwidowane, lecz stały 

się osd stycznia 1999 r. Integralną częśćią Eurolandu .Bank ite nie prowadza niezależnej 

polityki pieniężnej , straciły także prawo do samodzielnej emisji pieniądza, a ich obecna 

rola sprowadza sie do wykonywania zadań okreslonych przez EBC. 

Materialną podstawą funkcjonowania EBC jest kapitał założycielski. Obowiązek 

wpłat kapitału został nałożony na wszystkie narodowe banki centralne, również tych 

państw, które nie uczestniczą w strefie euro. Są one wyłącznymi udziałowcami  

i dysponentami kapitału. Statut EBC przewiduje możliwość zwiększenia kapitału,  

z zachowaniem warunków i ograniczeń określonych przez Radę UE na wniosek EBC.  

W celu zapewnienia EBC środków finansowych nałożono na narodowe banki centralne 

także obowiązek przekazywania do EBC zagranicznych rezerw dewizowych. 

Jednocześnie zyski wypracowane w ramach prowadzonej polityki pieniężnej są 

przekazywane narodowym bankom centralnym proporcjonalnie do wysokości udziału  

w kapitale EBC, który ,,został ustalony w odniesieniu do udziału danego państwa  

w ogólnej liczbie ludności UE w przedostatnim roku poprzedzającym ustanowienie Banku 

                                                 
9
H.K. Scheller ,,Europejski Bank Centralny. Historia, Rola, Funkcje, ”wydanie II, 2006, s. 32  
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oraz do udziału państwa w produkcie krajowym brutto UE w cenach rynkowych, według 

notowań z ostatnich pięciu lat poprzedzających przedostatni rok przed ustanowieniem 

EBC”.
10

 

Eurosystemem zarządzają organy EBC – Rada Prezesów, Zarząd i Rada Ogólna. 

Organy te  w ramach swoich kompetencji- podejmują wszystkie decyzje związane  

z realizacją zadań Eurolandu. 

Oprócz określenia zadań należących do wyłącznej kompetencji EBC statut nie 

wskazuje, w jakim zakresie Bank ma samodzielnie prowadzić politykę, a w jakim mają to 

robić krajowe banki centralne. 

W przypadku większości działań Eurosystemu podział pracy opiera się na zasadzie 

decentralizacji. Zgodnie z nią EBC, w zakresie uznanym za możliwy i odpowiedni, ma 

prawo zwracać się krajowych banków centralnych o przeprowadzenie operacji 

stanowiących część zadań Eurosystemu. W ten sposób EBC i krajowe banki centralne 

razem przyczyniają się do realizacji wspólnych celów Eurosystemu. EBC odpowiada za 

prawidłowe i systematyczne wykonywanie wszystkich zadań. 

Głównym organem decyzyjnym w dziedzinie kształtowania polityki pieniężnej  

w Eurolandzie jest Rada Prezesów, która zbiera się co dwa tygodnie. 

Składa się z sześciu członków Zarządu oraz prezesów narodowych banków 

centralnych krajów strefy euro.  

Do jej obowiązków należą: 

 uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania 

zadań powierzonych Eurosystemu,podejmowanie decyzji w sprawach celów 

pieniężnych, podstawowych stóp procentowych, wielkości rezerw w Eurosystemie 

oraz określanie wytycznych koniecznych do realizacji tycdecyzji. 

Na poziomie operacyjnym jednolitą politykę pieniężną realizuje Zarząd, który 

składa się z Prezesa i Wiceprezesa oraz czterech innych członków. Wszyscy członkowie są 

mianowani za wspólnym porozumieniem szefów państw lub rządów krajów obszaru euro.  

Do najważniejszych zadań Zarządu należą: 

 przygotowanie posiedzeń Rady Prezesów, 

 realizowanie polityki pieniężnej obszaru euro zgodnie z wytycznymi  

i postanowieniami Rady Prezesów; w tych ramach Zarząd wydaje krajowym 

                                                 
10

A. Kociuba, ,,Europejski System Banków Centralnych. Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, 

rozwój”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s.222 
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bankom centralnym obszaru euro niezbędne polecenia 

 kierowanie codzienną działalnością EBC, 

 wykonywanie określonych uprawnień przekazanych w drodze delegacji przez Radę 

Prezesów, w tym uprawnień o charakterze regulacyjnym. 

Rada Ogólna składa się z Prezesa i Wiceprezesa EBC oraz prezesów krajowych 

banków centralnych państw UE. W posiedzeniach Rady Ogólnej mogą uczestniczyć także 

pozostali członkowie Zarządu EBC, Przewodniczący Rady UE oraz członek Komisji 

Europejskiej, jednak bez prawa do głosowania. Radę Ogólną można uznać za organ 

tymczasowy, który zostanie rozwiązany po przyjęciu wspólnej waluty przez wszystkie 

państwa UE.  

Poza organami zarządzającymi EBC ważną rolę w tej organizacji odgrywają 

pracownicy analityczno-badawczy, którzy na bieżąco badają sytuację pieniężną Unii 

przygotowują materiały do podejmowania decyzji przez Radę Prezesów oraz Zarząd. 

Wielkie znaczenie doboru zarówno kierownictwa EBC, jak ekspertów banku wynika  

z faktu, że instytucja ta buduje swą reputację praktycznie od zera. Liczy się więc każdy 

element, który pozwala uczestnikom kształtować pogląd natemat działalności EBC.
11 

 

3.3 NIEZALEŻNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ EBC 

Niezależność EBC ma podstawowe znaczenie zarówno dla skuteczności jego 

antyinflacyjnej polityki pieniężnej i w efekcie dla międzynarodowej pozycji euro, jak i dla 

harmonijnego funkcjonowania samej Unii Europejskiej. Doświadczenia z okresu 

powojennego pokazują, że kraje, w których bank centralny cieszył się prawdziwą 

autonomią w systemie władzy, notowały najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilności cen. 

Autonomia ta bowiem stwarza bankowi centralnemu swobodę niezbędną do 

podejmowania działań nastawionych na walkę z inflacją.  

Wolny od nacisków politycznych bank centralny nie potrzebuje uwzględniać celów 

doraźnych, lecz może się skupić na swym celu podstawowym, którym jest ochrona 

wartości pieniądza.
12

 

Przekazanie władzy monetarnej jednej z najbardziej niezależnych instytucji 

finansowych pociąga za sobą problem zakresu możliwości sprawowania nad nią 

                                                 
11

E. Latoszek, ,,Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania”, Wydawnictwo Książka i Wiedza, 

Warszawa 2007, s. 424 

   
12

L.Oręziak,1998r."Polityczne i ekonomiczne uwarunkowanie ustanowienia i funkcjonowania Unii 

Gospodarczej i Walutowej" "Kredyt i Bank" nr.12,str.23-24 
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demokratycznej kontroli. 

Demokratyczne społeczeństwo ma prawo wymagać od tej organizacji 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje, osiągania mandatowych celów, a także 

przejrzystości działania. Ze względu na to ,że przejrzystość i właściwa komunikacja  

z otoczeniem są niezwykle ważne, na EBC nałożono obowiązek publikowania  

i udostępniania rocznych sprawozdań finansowych. EBC publikuje także miesięczne 

raporty, w których przedstawiane są analizy sytuacji ekonomicznej, będące podstawą 

podjętych decyzji monetarnych. Działalność Banku jest również przedmiotem obserwacji  

i analiz ze strony innych instytucji. Utworzono liczne centra skupiające znanych  

i cenionych ekonomistów, zajmujące się monitorowaniem działalności EBC np. Centre for 

Economic Policy Research Monitoring the European Central Bank, Centre for European 

Policy Studies, The Observatory of theEuropean Central Bank. Jednocześnie Bank stara się 

o dobrą komunikację z otoczeniem. Świadczą o tym konferencje prasowe Prezesa  

i Wiceprezesa po spotkaniach Rady Prezesów i ich publikacja w Internecie, duża 

aktywność wydawnicza, częste wystąpienia członków Rady na konferencjach iseminariach 

oraz ich udostępnianie na stronie internetowej Banku. 

 

IV. ROLA I SKUTECZNOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI 

PIENIĘŻNEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA INFLACJĄ  

I DEFLACJĄ 

4.1 INFLACJA I DEFLACJA  W UE ANALIZA RAPORTU EBC 

  Wzrost cen, czyli inflacja jest zjawiskiem we współczesnym świecie tak 

powszechnym, że zdążyliśmy się do niej przyzwyczaić. Zwykli obywatele narzekają na nią 

co prawda znacznie bardziej niż ekonomiści, ale dopóki nie jest zbyt wysoka, wszyscy są 

w miarę zadowoleni.  

Deflację definiuje się jako długotrwały spadek ogólnego poziomu cen,  

a w uproszczeniu rozumie się ją jako przeciwieństwo inflacji. Naukowcy wskazują postęp 

technologiczny jako żródło deflacji. Z punktu widzenia konsumentów deflacja, czyli 

spadek cen, wydaje się zjawiskiem korzystnym. Nie ma nic dziwnego i groźnego w tym, 

że ceny komputerów czy telefonów komórkowych idą w dół, wraz z rozwojem technologii 

ich wytwarzania, pociągającym za sobą obniżanie się kosztów produkcji.  Mocno 

spadająca inflacja, a w gorszym wariancie deflacja, to zjawiska nieodłącznie towarzyszące 

pogarszającej się sytuacji w gospodarce, czy wręcz recesji. Najczęstszym wyjaśnieniem 
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przyczyny deflacji jest zbyt mała ilość pieniądza gospodarce, w wyniku czego zmniejsza 

się popyt na towary,w kłopoty popadają firmy, zmuszone do obniżania cen poniżej 

kosztów produkcji, ograniczania produkcji, zwolnień pracowników lub obniżek płac. To 

zaś nakręca spiralę recesji. Gdyby jednak problem ograniczał się jedynie do niedoboru 

pieniądza, łatwo można byłoby sobie z tym poradzić. Wszak banki centralne mają 

możliwość emisji pieniądza. Jak dowodzi historia kilku ostatnich lat, nadzwyczajnie luźna 

polityka pieniężna głównych banków centralnych świata i pompowanie gigantycznych 

ilości pieniądza na rynki, wcale groźby deflacji nie oddaliło, choć być może zapobiegło jej 

pojawieniu się. Najlepszym tego przykładem są niedawne działania Europejskiego Banku 

Centralnego. Jak widać strumienie pieniądza nie są jednak najbardziej skutecznym lekiem 

na deflację, a jej przyczyny są bardziej złożone. 

W większości krajów Unii Europejskiej zapanowała deflacja cenowa. Taniejące 

paliwa sprawiają, że niebawem dołączyć mogą do nich kolejne. 

Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadły w strefie euro w grudniu 2015r o 0,2% 

w ujęciu rocznym . Analitycy spodziewali się takiego odczytu, bazując na wstępnych 

danych ze stycznia  2016r. W całej wspólnocie spadek cen mierzony indeksem HICP 

wyniósł symboliczne 0,1%. Inflacja w Europie jest obecnie najniższa od 2009 r. 

Jak można było się domyślać, największy udział w spadku cen miały taniejące 

paliwa, które w strefie euro potaniały na przestrzeni roku o 10,8%. Jeszcze bardziej, bo aż 

o 20,4%, przeceniony został olej opałowy. Spadały też ceny usług telekomunikacyjnych  

(-2,9%). Bez zmian pozostały ceny żywności.Spadek cen dóbr i usług konsumpcyjnych 

Eurostat stwierdził  w 18 państwach członkowskich. Dodatkowo w pięciu krajach inflacja 

wynosi zaledwie 0,1%, co pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że 

taniejące w styczniu paliwa wyłącza je z grona państw, w których obserwowana jest 

inflacja. Według szacunków Eurostatu w sierpniu 2015 roku w całej Unii Europejskiej 

ceny pozostały na podobnym poziomie jak przed rokiem, roczna inflacja wyniosła 0,0 

proc.W sierpniu 2015 roku deflacja wystąpiła w jedenastu państwach członkowskich UE. 

Najniższe roczne stopy były zarejestrowana na Cyprze (-1,9 proc.), Rumunii (-1,7 proc.) i 

na Litwie (-1,0 proc.), najwyższe na Malcie (1,4 proc.), w Austria (0,9 proc.)  i Belgii 0,8 

proc.).W ujęciu miesięcznym deflacja wyniosła w sierpniu 2015r. 0,2 proc.Według danych 

podanych wcześniej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) deflacja CPI w Polsce 

wyniosła w sierpniu br. 0,6 proc. w ujęciu rocznym.Największy wpływ na wzrost  inflacji 

w strefie euro miały ceny usług w restauracjach i kawiarniach (+0,10 punktów 

procentowych. Do obniżenia inflacji najbardziej przyczyniły się ceny paliw dla transportu 
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(-0,55 pp), oleju opałowego (-0,25 pp) i oraz nabiału (mleko, serów i jaj)  

(-0,07) . 

W roku 2015 sytuacja gospodarcza strefy euro poprawiła się, ale inflacja pozostała 

na ścieżce spadkowej. Dlatego też jednym z głównych zadań dla strefy euro w tym roku 

było wzmacnianie zaufania, wśród konsumentów by pobudzić spożycie oraz wśród firm  

by znów zaczęły zatrudniać ludzi i inwestować  a także zaufania wśród banków  by 

zwiększyły akcję kredytową. Inaczej nie można by było podtrzymać ożywienia 

gospodarczego i stworzyć warunków do powrotu inflacji do docelowego poziomu, czyli 

poniżej, ale blisko 2%. I rzeczywiście przez cały rok obserwowano jak zaufanie się 

umacnia.Konsumenci poczuli się pewniej i popyt wewnętrzny stał się głównym motorem 

wzrostu gospodarczego, dotychczas napędzanego przez popyt z zewnątrz. Akcja 

kredytowa w skali całej strefy euro zaczęła iść w górę notowano wzrost zatrudnienia. 

Pojawiające się obawy, że dojdzie do deflacji, nawiedzające strefę euro na początku 2015 r. 

całkowicie się rozwiały, gdyż EBC przyczynił się do poprawy sytuacji na dwa sposoby.  

Pierwszym a najważniejszym były decyzje w sprawie polityki pieniężnej. 

W ciągu roku podjęto  zdecydowane działania, by odeprzeć zagrożenia dla stabilności cen    

oraz zapewnić zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.  Pierwsza z tych decyzji to 

rozszerzenie programu skupu aktywów już od stycznia 2015r. Potem w ciągu roku 

dostosowno ten program, m.in. przez powiększenie listy emitentów, których papiery 

wartościowe kwalifikują się do zakupu. Ostatnie decyzje o dalszym obniżeniu (już 

ujemnej) stopy depozytowej i korekcie parametrów skupu  podjęto grudniu. Zastosowane 

środki okazały się skuteczne. Działania wywarły także pozytywny wpływ na wzrost 

gospodarczy i inflację.Pod koniec roku skorygowano parametry polityki pieniężnej  

z uwagi na wystąpienie nowych niekorzystnych czynników w gospodarce światowej, które 

przechyliły perspektywy inflacji na stronę spadkową. W marcu 2016 r. Rada Prezesów 

jeszcze bardziej rozszerzyła program skupu aktywów, zarówno pod względem wartości, 

jak i zakresu (po raz pierwszy włączono do niego obligacje korporacyjne), ponownie 

obniżyła stopę depozytową, wprowadziła nową serię ukierunkowanych dłuższych operacji 

refinansujących, zaprojektowanych w taki sposób, by zdecydowanie zachęcić banki do 

udzielania kredytów, oraz wzmocniła zapowiedź przyszłego nastawienia polityki 

pieniężnej Decyzje te ponownie potwierdziły, że nawet w obliczu globalnych tendencji 

dezinflacyjnych EBC nie zaakceptuje zbyt niskiej inflacji. 

W 2015 r. EBC wzmocnił także zaufanie społeczne do swoich procedur 

decyzyjnych przez zwiększenie ich przejrzystości oraz usprawnienie własnego 
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zarządzania.Od stycznia publikuje się relacje z posiedzeń poświęconych polityce 

pieniężnej, dba by społeczeństwo miało wgląd w dyskusje. Zaczęto także ogłaszać decyzje  

w sprawie awaryjnego wsparcia finansowego (łącznie z kwotami), dane o saldach  

z systemu TARGET2 oraz kalendarze członków Zarządu. W czasach niekonwencjonalnej 

polityki pieniężnej zwiększanie przejrzystości  działań jest ważnym elementem rozliczania 

się z odpowiedzialności przed społeczeństwem.W celu ulepszenia zarządzania 

wewnętrznego  w EBC została przeprowadzona analiza możliwości optymalizacji  sposobu 

działania w świetle nowych zadań i kolejnych wyzwań. 

Europejski Bank Centralny będzie rozluźniać politykę monetarną poprzez 

luzowanie ilościowe co najmniej do marca 2017 r. Według opini ekspertów zarówno  EBC 

powinien kontynuować ekspansywną politykę pieniężną, co będzie przekładać się na 

deprecjację euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Jeżeli chodzi o strefę euro, 

luzowanie ilościowe osłabia tę walutę, a tym samym stymuluje wzrost gospodarczy 

napędzany eksportem i podnosi inflację w kierunku ustalonego przez EBC celu 

inflacyjnego.  

 

Tabela 1. Inflacja HICP w UE w latach 2005-2016 

Źródło: Bankie.pl 
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Tabela 2.Inflacja w krajach UE w styczniu 2016r 

Źródło : Puls Biznesu styczeń 2016 

 

Tabela 3. Inflacja i deflacja w krajach UE i USA w latach 2006-2015 

Źródło: EUROSTAT 

http/.ec.europa.eu/eurostat/tym/table data pobrania 31.05.2016 godzina 18:40 

GEO/TIM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

European 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0

European 2,3 2,4 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0

Euro area 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 0,4 0,0

Euro area 2,2 2,2 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,0

Euro area 2,2 2,2 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,0

Belgium 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6

Bulgaria 7,4 7,6 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1

Czech Rep 2,1 2,9 6,3 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3

Denmark 1,8 1,7 3,6 1,0 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2

Germany (u 1,8 2,3 2,8 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1

Estonia 4,4 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1

Ireland 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0

Greece 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1

Spain 3,6 2,8 4,1 -0,2 2,0 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6

France 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1

Croatia 3,3 2,7 5,8 2,2 1,1 2,2 3,4 2,3 0,2 -0,3

Italy 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1

Cyprus 2,2 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5

Latvia 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2

Lithuania 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7

Luxembou 3,0 2,7 4,1 0,0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1

Hungary 4,0 7,9 6,0 4,0 4,7 3,9 5,7 1,7 0,0 0,1

Malta 2,6 0,7 4,7 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2

Netherlan 1,6 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2

Austria 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8

Poland 1,3 2,6 4,2 4,0 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7

Portugal 3,0 2,4 2,7 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5

Romania 6,6 4,9 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4

Slovenia 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8

Slovakia 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3

Finland 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2

Sweden 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7

United K 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0

European 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,6 0,0

Iceland 4,6 3,6 12,8 16,3 7,5 4,2 6,0 4,1 1,0 0,3

Norway 2,4 0,8 3,4 2,3 2,3 1,3 0,4 2,0 1,9 2,0

Switzerla 1,0 0,8 2,4 -0,7 0,6 0,1 -0,7 0,1 0,0 -0,8

Turkey 9,3 8,8 10,4 6,3 8,6 6,5 9,0 7,5 8,9 7,7

United St 3,2 2,6 4,4 -0,8 2,4 3,8 2,1 1,2 1,3 -0,7
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ZAKOŃCZENIE 

 

Trwała stabilizacja długookresowych oczekiwań inflacyjnych jest niezbędnym 

warunkiem, by polityka pieniężna mogła przyczyniać się do wspierania trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w strefie euro. Integracja finansowa jest zatem 

czynnikiem zwiększającym potencjał gospodarczy, wzmacnia także sprawną i skuteczną 

transmisję polityki pieniężnej, wspiera efektywne prowadzenie systemów rozliczeń  

i płatności, sprawne funkcjonowanie oraz zapewnia stabilność finansową w Eurosystemie. 

Nadal jednak jednolita polityka pieniężna EBC ma nieco inne skutki dla poszczególnych 

państw strefy euro. W praktyce poziomy inflacji i deflacji różnią się od siebie za względu 

na różny stopień monopolizacji gospodarki, inne tempo zmian wydajności produkcji, 

odmienny poziom podatków pośrednich. Ma to określone konsekwencje dla sytuacji 

gospodarczej poszczególnych krajów. 

Spadające ceny niepokoją Europejski Bank Centralny którego  zadaniem jest 

trzymanie optymalnej dla koniunktury  inflacji na poziomie 2 procent. W przypadku 

deflacji - spadku poziomu cen dóbr i usług - konsumenci odsuwają moment zakupów 

licząc na coraz tańsze oferty. Wywołują w ten sposób niebezpieczną spiralę - obniżenie 

popytu na rynku i poziomu inwestycji w firmach. Do tego EBC nie chce jednak dopuścić. 

Ekonomiści szacują, że w kolejnym miesiącu EBC dalej obniży stopę depozytową. Już 

teraz wynosi ona -0,3 proc. Tym samym banki musiałyby płacić kary, jeżeli chciałyby 

przez noc trzymać pieniądze w EBC. 

Europejski Bank Centralny chce też wdrożyć kroki, które zachęcą banki do 

udzielania znowu więcej kredytów i tym samym nakręcania koniunktury. 

    Europejski Bank Centralny rozpoczął skup obligacji korporacyjnych z rynku. 

Chcąc stymulować europejską gospodarkę dodrukowując nowy pieniądz, pomaga przy 

okazji największym firmom Starego Kontynentu finansować ich potrzeby. 

Na pierwszy ogień EBC zakupił obligacje Anheuser-Busch InBev NV - największej 

firmy piwowarskiej na świecie, Siemensa, Renault, a także firm telekomunikacyjnych, 

ubezpieczeniowych i energetycznych. Program skupu papierów przedsiębiorstw zakłada 

wydatek rzędu 80 mld EUR miesięcznie na ten cel. Jak wynika z danych Bloomberga, 

EBC może wybierać  spośród ponad tysiąca firm oferujących obligacje na kwotę 620 mld 

EUR. Od momentu rozpoczęcia skupu, euro osłabiło się do dolara o ok. 1 eurocenta. 

Europejski Bank Centralny może wypłacić 1300 euro każdemu obywatelowi strefy euro, 
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jeśli stwierdzi, że nie ma innego sposobu na rozruszanie inflacji. EBC zdystansował się od 

pomysłu rozdawania pieniędzy(strategia nazwana "helicopter money"), a wcześniej 

główny ekonomista banku powiedział, że teoretycznie taka możliwość istnieje. EBC już 

teraz wydaje miliardy poprzez program luzowania polityki pieniężnej na stymulowanie 

gospodarki i zapobieganie deflacji. 
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