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Wstęp 

 

Utworzony 1. czerwca 1998 r. Europejski Bank Centralny jest jedną  

z najważniejszych instytucji finansowych na świecie, która zmieniła dotychczasowy 

układ sił. System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych stanął bowiem wobec 

równorzędnego partnera.  Pełniąc funkcję banku centralnego znaczącego z punktu 

widzenia gospodarczego obszaru, Bank może istotnie wpływać na sytuację na 

międzynarodowych rynkach finansowych. Rola EBC jako instytucji stabilizującej 

sytuację gospodarczą w strefie euro uwydatniła się zwłaszcza w czasie kryzysu 

finansowego z lat 2007–2010.  

O znaczeniu EBC świadczy również fakt, że od jego decyzji zależą losy 338,6 

milionów mieszkańców Strefy Euro, wytwarzających PKB w wysokości 8,100 

miliardów euro. 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, a ponieważ niektóre decyzje 

dotyczące polityki pieniężnej podejmowane są na bieżąco, struktura Eurosystemu jest 

trwała. Europejski Bank Centralny ma formę podmiotu prawnego ponoszącego 

odpowiedzialność za swoją działalność. Ponadto, biorąc pod uwagę, że głównym celem 

polityki pieniężnej w Strefie Euro jest utrzymanie stabilności cen, o czym będzie mowa 

w dalszych strukturach niniejszej pracy, uprawnienia decyzyjne powierzono organowi 

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

Celem niniejszej pracy jest poddanie ogólnej analizie, a następnie ocenie, polityki 

pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego podczas ostatniego międzynarodowego 

kryzysu finansowego. Ponadto, w opracowaniu zostaną przedstawione istoty 

mechanizmu polityki pieniężnej i rola rynków obligacji skarbowych, jak również 

dokonana zostanie analiza interwencji EBC na rynkach obligacji skarbowych w strefie 

euro. Z uwagi na fakt, iż rynki obligacji skarbowych odgrywają kluczową rolę  

w procesie transmisji polityki pieniężnej, Europejski Bank Centralny podjął decyzję  

o rozpoczęciu interwencji na tych rynkach.  EBC jest jedyną instytucją technokratyczną 

w Unii Europejskiej, która zyskuje w kryzysie znaczącą władzę. Jest również uznawany 

za instytucję, która skutecznie stabilizuje sytuację kryzysową w strefie euro.  
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Zadaniem tej pracy jest także ustalenie czy EBC jest „pożyczkodawcą ostatniej 

instancji”, czy jednak „właścicielem ostatniej  instancji”, oraz czy jego ogromna 

niezależność rzeczywiście wiąże się z poczuciem dużej odpowiedzialności wobec swoich 

działań. 
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Rozdział I  

Bank Centralny  

 

1.1 Funkcje Banku Centralnego 

 

W gospodarce rynkowej pozycja banku centralnego, narodowego, czy 

międzynarodowego jakim jest Europejski Bank Centralny jest wyjątkowa. Bank 

centralny prowadzi politykę pieniężną i kursową, emituje banknoty i monety, gromadzi 

dochody i realizuje wydatki budżetu państwa, udziela rządowi kredytów na 

sfinansowanie deficytu budżetowego, zarządza długiem publicznym, dokonuje operacji 

otwartego rynku, gromadzi rezerwy złota i dewiz; Bank centralny obsługuje banki 

komercyjne wspierając rozliczenia bankowe pomiędzy nimi,  udostępnia pozyskiwanie 

środków jak również lokowanie nadwyżek pieniężnych. Dodatkowo banki komercyjne 

lokują w bankach centralnych na rachunkach rezerwy obowiązkowe które są 

instrumentem banku centralnego mające stanowić zabezpieczenie depozytów złożonych 

w danej instytucji, do utrzymania których zobowiązano bank w którym złożono 

depozyty. Ponadto przyjmowanie przez bank centralny lokat terminowych od banków 

komercyjnych umożliwiają im lokowanie nadwyżek pieniądza co zapobiega 

krótkoterminowym spadkom stóp procentowych. Banki centralne umożliwiają również 

przyjmowanie lokat do końca dnia operacyjnego wraz ze zwrotem kwot depozytu  

z odsetkami w następnym dniu operacyjnym. 
1
 Jednak głównym celem banków 

centralnych jest regulacja podaży pieniądza zaspokającego jego popyt. 

 

1.2 Polityka Banków centralnych  

 

Współcześnie zachowania występujące w gospodarce i obrocie pieniężnym  

w czasach dobrej koniunktury, recesji i kryzysu, w dobrze rozwijającej się gospodarce 

mamy do czynienia głównie z pieniądzem fiducjarnym, niemającym pokrycia w złocie, 

obracanym elektronicznie. Występują dwa rodzaje polityki prowadzonej przez instytucje 

finansowe: standardowej i niestandardowej. Ta pierwsza wiąże się z drukowaniem 

nowych, dodatkowych banknotów, co nie do końca ma zastosowanie w dzisiejszych 

                                                           
1
 Dr W. Kozioł , Rzeczpospolita art. Pożyczkodawca ostatniej instancji 
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czasach, jako że większość transakcji dokonuje się drogą elektroniczną. Wówczas bank 

centralny otwiera nowe linie kredytowe dla banków komercyjnych i tym samym liczba 

pieniędzy zostanie powiększona. Fakt, że to bank centralny kreuje ilość pieniądza, 

sprawia, że zmianie ulega wartość tegoż. Zbyt duża ilość pieniądza prowadzi do inflacji, 

zbyt mała - do deflacji. Z tego też powodu nadrzędną funkcją banku centralnego jest tu 

koordynowanie i reagowanie na wszelkiego rodzaju zagrożenia pojawiające się na rynku 

finansowym. Jest to kwestia o tyle skomplikowana, że, biorąc pod uwagę elektroniczny 

charakter większości transakcji, ilość pieniądza uzależniona jest od skali kredytów 

udzielanych przez banki komercyjne. 

W XXI wieku pieniądze tworzy się według następującego procesu: bank 

centralny zasila system bankowy w tzw. pieniądz rezerwowy (i tu ciekawostka: pierwsi 

dokonali tego Japończycy, których gospodarka lat 90.tych walczyła z ogromną deflacją) 

poprzez udzielenie bankom komercyjnym kredytów, pod zastaw posiadanych papierów 

wartościowych. Następnie banki udzielają więcej kredytów, jako że te ostatnie stają się 

tańsze. Tym samym na rynku jest więcej pieniądza. 

Drugim przykładem jest polityka niestandardowa. Opiera się ona na założeniu, że 

gospodarce grozi recesja i deflacja, a stopy procentowe ulegają znacznemu obniżeniu. 

Banki są niechętne udzielaniu kredytów z uwagi na zbyt duże ryzyko niepowodzenia 

transakcji. Ponadto celem nie jest skup aktywów finansowych, lecz papierów 

wartościowych o długim okresie zapadalności, jak również zakup papierów bardziej 

ryzykownych, niż te zgodne z zasadami polityki standardowej. Mówi się tu o luzowaniu 

ilościowym - zagraniu niosącym ryzyko, polegającym na wprowadzeniu do sektora 

bankowego gotówki, którą w następnym etapie banki wypuszczą w formie kredytów. 

Powoduje to zwiększenie ilości pieniądza rezerwowego oraz zakup niepewnych aktywów 

finansowych. Ryzyko wiąże się więc z: ewentualnym skutkiem transakcji (wzrost lub 

spadek ilości kredytów), inflacją, kosztami operacji dla banku centralnego. Przykładem 

luzowania jest polityka FED - centralnego banku Stanów Zjednoczonych, który skupił od 

banków obligacje skarbowe, jak również obligacje oparte na kredytach hipotecznych  

w kwocie ponad 3 bln dolarów. Wtórował mu niedawno Europejski Bank Centralny 

(EBC), który dokonał luzowania na kwotę 1 bln euro, za które ma kupić obligacje krajów 

strefy euro, w tym włoskie, hiszpańskie i portugalskie, które nie sprzedają się najlepiej. 

Nie ma jednej, klarownej odpowiedzi na temat skuteczności metody luzowania 

ilościowego, o czym świadczą przykłady z Europy, Japonii i USA. Podaż pieniądza 

rezerwowego wzrosła, lecz nie przyczyniło się to do wzrostu akcji kredytowej dla 
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gospodarki. Największym wyzwaniem pozostają długookresowe konsekwencje 

luzowania oraz to, w jaki sposób gospodarka zareaguje na rosnące zagrożenie inflacyjne. 

Mechanizmy działania kryzysu finansowego, który nawiedziły globalną gospodarkę  

w 2008 roku pierwszą fazę stanowiły nadwyżki kapitału w krajach Dalekiego Wschodu, 

lokowane w dolarowych aktywach, w szczególności w obligacjach rządowych, co 

wpłynęło na napływ taniego kapitału do Stanów Zjednoczonych. Wówczas amerykańskie 

banki znacznie poluzowały kryteria udzielania kredytów hipotecznych, pożyczek 

nazywanych w żargonie finansowym subprime, czyli takich, których pożyczkodawcy 

najpewniej nie będą w stanie spłacić. Zabezpieczeniem kredytów wydawały się 

nieruchomości, a ceny domów zaczęły znacznie rosnąć. Banki zdecydowały odsprzedać 

dochody z ryzykownych kredytów inwestorom, a obywatele zaczęli zaciągać coraz 

więcej długów, a następnie szli z pieniędzmi na giełdę. W pewnym momencie ceny 

nieruchomości zaczęły gwałtownie spadać, co doprowadziło do wyprzedaży aktywów,  

a światowy system finansowy był bliski całkowitemu załamaniu, przed czym ocaliła 

gotówka państw, które zasiliły banki kwotą idącą w biliony dolarów (poprzez 

przekazanie obligacji i zwiększenie długu publicznego). 

Drugą fazę stanowi okres recesji światowej gospodarki oraz odkrycie, że kredyty 

typu subprime ma również Europa. Mowa głównie o szybko zadłużających się krajach 

Południa, czego bezpośrednią przyczyną był słaby mechanizm działania strefy euro. Tani 

kapitał płynął ponad granicami, czym przyczynił się do finansowania nadmiernych 

wydatków rządowych, jak w Grecji, lub prywatnych na rynku nieruchomości (jak  

w Hiszpanii). 

Jak więc działa mechanizm prowadzący do kryzysu z 2008 roku? Obejmuje on 

następujące elementy: wzrost zadłużenia (rządów, firm, gospodarstw domowych), 

napływ taniego kapitału z Dalekiego Wschodu, brak reakcji FED na eksplozję 

ryzykownych kredytów hipotecznych w Stanach, nieświadomość EBC w kwestii 

zadłużania się krajów Południa w Europie. 

Czy może nadejść trzecia faza kryzysu, a jeśli tak, to jaki będzie miała przebieg? 

Orłowski twierdzi, że kryzysu mogą uniknąć Chiny, których rząd posiada dostateczne 

zasoby rezerw dewizowych, aby nie dopuścić do masowych bankructw firm. Z kolei 

poważny kryzys zadłużeniowy w wielu krajach (zwłaszcza Brazylii, Turcji i Malezji, 

może również w gnębionej niską ceną ropy Rosji) mógłby bardzo źle wpłynąć na 

ewentualny wzrost gospodarczy na całym świecie. Kapitał już ucieka z giełd krajów 

rozwijających się, osłabieniu uległy ich waluty, co wiąże się z kłopotami dla instytucji 



8 
 

finansowych, które kredytowały rozwój tamtejszych firm oraz z wyraźnym 

pogorszeniem perspektyw dla eksportu krajów rozwiniętych. Co z kolei znów 

wpłynęłoby na wzrost ryzyka globalnej recesji.
2
 

 

1.3 Bank Centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji 

 

Liczne kryzysy finansowe, które występowały w XX i występują XXI wieku  

w gospodarce światowej, spowodowały ponowne zainteresowanie funkcją 

pożyczkodawcy ostatniej instancji (Lender of Last Resort- LOLR), jaką pełnią banki 

centralne. Jest to funkcja bardzo istotna z punktu widzenia osób powierzających swoje 

oszczędności gdyż banki komercyjne finansują się w głównej mierze depozytami 

gospodarstw domowych.  Część środków jednak pozyskują od innych banków na rynku 

międzybankowym. Operacje służą przede wszystkim zabezpieczeniu bieżącego 

funkcjonowania banku. Jest to powszechna praktyka, ale kiedy instytucje finansowe nie 

ufają sobie (jak w przypadku kryzysów) banki korzystające z finansowania poprzez 

rynek międzybankowy mogą mieć problem z jego pozyskaniem.  

Klasycznym przykładem komercyjnego banku jest gwałtowny odpływ 

depozytów. W takiej sytuacji bank komercyjny nie jest w stanie zdobyć gotówki, by 

wypłacić depozyty wszystkim oczekującym. Wtedy banki komercyjne zwracają się  

o pomoc do banku centralnego. Bank centralny pożycza wtenczas bankom środki 

finansowe pod zastaw bezpiecznych papierów dłużnych, np. bonów lub obligacji 

skarbowych. Bank centralny może wtedy zastąpić rynek międzybankowy, przyjmując  

w bardzo bezpieczny sposób od banków mających nadwyżki pieniądza środki, jakie 

będzie we własnym imieniu i na własne ryzyko pożyczał bankom, które w innych 

warunkach nie miałyby szans na ich pozyskanie i mogłyby w konsekwencji zaprzestać 

działalności, a więc wypłat zdeponowanych środków. Znacząca większość banków 

komercyjnych dzięki wsparciu banków centralnych przeżywa okresy problemów i nie ma 

potrzeby sięgania do systemu gwarantowania depozytów
3
.   

W związku z wieloma działaniami banku centralnego na rzecz banków 

komercyjnych określa się go bankiem banków. 

                                                           
2
 W. Orłowski, Polityka, art. Wielkie luzowanie 

3
 J. Bogołębska , Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. Współczesne dylematy realizacji 

funkcji , Folia oeconomica 221, 2008 
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Brak zaufania  jest także przyczyną załamania się funkcjonowania niektórych  

segmentów rynku finansowego. Wątpliwości co do  sytuacji potencjalnego kontrahenta 

sprawiają że np. banki przestają udzielać sobie wzajemnie pożyczek na 

międzybankowym rynku pieniężnym. Te spośród nich, które doznają problemów z braku  

płynności natrafiają dodatkowo na niemożność uzyskania pożyczki na rynku 

międzybankowym. Wtedy istotną rolę  spełnia bank centralny jako kredytodawca 

ostatniej instancji.
4
 

Oznacza to poufne zasilenie w płynność indywidualnego banku lub całego 

systemu bankowego w reakcji na  kryzys finansowy, który został spowodowany  

nadmiernym wzrostem  popytu na pieniądz rezerwowy, nie mogący być zaspokojony  

z innych źródeł. Podstawowym i wyróżniającym mechanizmem tego instrumentu jest 

szybkość i skuteczność, z jaką bank centralny może zareagować na problem banku, 

wynikający z utraty płynności. Nie ma innej instytucji, która mogłaby zasilić rachunek 

banku, tak szybko i teoretycznie bez ograniczenia kwoty zasilenia. Do zadań 

pożyczkodawcy ostatniej instancji należy ochrona integralności systemu płatniczego  

i jego płynności, uniemożliwienie runom na banki, inaczej zapobiec wycofywania 

gotówki i innych instrumentów finansowych w krótkim okresie czasu powodującego 

znaczne straty, a w efekcie niewypłacalność banku.  

Koncepcja pożyczkodawcy ostatniej instancji powstała wraz z koncepcją 

bankowości centralnej i zalicza się do najstarszych funkcji banku centralnego.,,  Po raz 

pierwszy projekt banku jako pożyczkodawcy ostatniej instancji zdefiniowano w XIX w. 

przez brytyjskich ekonomistów H. Thorntona i W. Bagehota. W ujęciu klasycznym 

funkcja LOLR sprowadza się do pełnienia przez bank centralny następujących celów:  

 zabezpieczenie zasobów (podaży) pieniądza w gospodarce, 

 zastosowanie procedur zgodnych z długoterminowym celem stabilnego wzrostu 

podaży pieniądza, 

 zastosowanie procedur na rzecz stabilności systemu bankowego, 

 zahamowanie skali niepewności, co do poczynań władz monetarnych  

w warunkach kryzysu.   

                                                           
4
Prof. A. Koronowski , konspekty Rynki finansowe 
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Dlatego też spadek podaży pieniądza w gospodarce wynikający z paniki 

bankowej prowadzi do obniżenia działalności gospodarczej, wobec tego funkcja LOLR 

jest tutaj bardziej rozumiana jako funkcja monetarna nie bankowa. 
5
 

  W. Bagehot po raz pierwszy sprecyzował także najważniejsze elementy polityki 

pieniężnej banku centralnego w odniesieniu do kredytowania banków w sytuacji 

nadzwyczajnej. Według tych zasad, w sytuacji kryzysu płynności bank centralny 

powinien pożyczać bez ograniczeń, ale po wyższej nie standardowej cenie  

i z otrzymanym zabezpieczeniem. Jednocześnie sugerując, że w czasie kryzysu bank 

centralny może obniżać kryteria przyjmowanych zabezpieczeń . Scenariusze dotyczące 

funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji zmieniały się wraz z rozwojem rynków 

finansowych i ewolucji bankowości centralnej. Obecnie funkcja ta nazywana jest 

również jako awaryjne wsparcie płynnościowe (Emergency Liquidity Assistance – ELA). 

Określenie to wskazuje na tendencję do oddzielania funkcji realizacji polityki pieniężnej 

od funkcji LOLR, chociaż w realizacji obu funkcji bank centralny może wykorzystać te 

same instrumenty- operacje otwartego rynku i politykę refinansowania i tym samym 

wpływać na stan płynności systemu bankowego.  

Warto tu zaznaczyć, że brak jest w literaturze jednomyślności co do zaliczenia 

polityki refinansowania jako elementu realizacji funkcji LOLR. Większość autorów 

skłania się ku niezaliczaniu standing facilities jako instrumentu LOLR, mimo że są 

instrumentem regulowania płynności skierowanym do konkretnego banku. Instrument 

ten polega na zasilaniu w płynność (lending facility) lub absorbowanai płynności 

(deposit facility) z inicjatywy banku komercyjnego. Zdaniem W. White’a właśnie fakt, 

że inicjatywa przeprowadzenia operacji typu standing facilities nie należy do banku 

centralnego sprawia, że nie należy go traktować jako instrumentu LOLR. Ponadto 

wynika to także z tendencji do skracania okresu zapadalności kredytu lombardowego do 

operacji typu overnight (co czyni go instrumentem krótkoterminowego równoważenia 

płynności na koniec dnia rozliczeniowego banku w systemie) oraz z faktu, że zasady 

standing facilities są znane systemowi bankowemu ex ante, podczas gdy zasady 

awaryjnego zasilania płynnościowego nie zawsze (problem pokusy nadużycia). 

Funkcja ELA we współczesnej bankowości centralnej oznacza więc awaryjną 

pomoc płynnościową, uruchamianą wyłącznic wtedy, gdy metodami rynkowymi nie 

można rozwiązać kryzysu i gdy istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się 

                                                           
5
 J. Bogołębska , Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. Współczesne dylematy realizacji 

funkcji , Folia oeconomica 221, 2008 
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kryzysu z jednej instytucji finansowej na cały system finansowy (efekt zarażenia), a więc 

gdy istnieje ryzyko kryzysu, systemowego. Wskazuje, że współcześnie banki centralne 

odeszły od doktryny Bagehota („zasilać bank w dowolną ilość pieniądza, pod warunkiem 

dobrego zabezpieczenia”). Wsparcie płynnościowe wymaga sterylizacji, dzięki czemu 

nie zakłóca kontroli monetarnej i stabilności kursu walutowego. Instrumentami 

sterylizacji dodatkowej płynności mogą być operacje reverse  repo, swapy walutowe, czy 

też podwyższenie wymogu rezerwy obowiązkowej. Zważywszy na trudności  

w wykorzystaniu wyższego obowiązku rezerwowego w przypadku kryzysu bankowego, 

preferowane powinny być instrumenty rynkowe.  

Współczesna literatura dotycząca LOLR koncentruje się właśnie na kwestii, jak 

zaprojektować wykonywanie funkcji LOLR, aby uchronić się z jednej strony przed 

moral hazard w systemie bankowym, z drugiej zaś przed naciskami politycznymi na 

podjęcie dyskrecjonalnych działań sanacyjnych. Wydaje się, że współcześnie miejsce 

doktryny Bagehota zajęła doktryna„ ograniczonej jawności działań” - constructive 

ambiguity, mająca zapobiec powstawaniu zjawiska pokusy nadużycia. Zdaniem 

zwolenników tej doktrynie chęć banków centralnych do precyzowania zasad zasilania 

płynnościowego z niemożliwości przewidzenia skali i formy kryzysu w systemie 

bankowym, ewentualna modyfikacja zasad może zaś podważać wiarygodność banku 

centralnego .M. Goodfriend i J. Lacker twierdzą, że nawet polityka constructive 

ambiguity nie chroni banku centralnego przed naciskami na zasilanie płynnością 

instytucji bankowej. Rynek domyśla się, że bank centralny stosuje selektywną politykę 

pożyczkową, ale o „ograniczonej jawności działań” i wywiera presję na podjęcie działań. 

Jedynym skutecznym sposobem na prowadzenie polityki ograniczonego kredytowania 

jest budowa reputacji„ wstrzemięźliwego w polityce kredytowej banku centralnego”, 

analogicznie jak buduje się reputację „banku centralnego przywiązanego do niskiej 

inflacji”.  

Również przedstawiciele Banku Szwecji polemizują z twierdzeniem, że polityka  

constructive  ambiguity może być antidotum na hazard moralny. Uważają, że właśnie  

w otwartości i transparentności, a więc w budowaniu wiarygodnej polityki 

komunikacyjnej z podmiotami rynku finansowego ,należy szukać sposobu na 

zredukowanie pokusy nadużycia. S.  

 

 



12 
 

Fischer wymienia trzy przyczyny, dla których polityka transparentności  

w realizacji funkcji LOLR jest optymalnym rozwiązaniem: 

1. poprzez dokładne określenie zasad wsparcia płynnościowego bank centralny 

ogranicza prawdopodobieństwo samospełniającego się kryzysu,  

2. poprzez ogłoszenie i wdrożenie jasnych zasad funkcja LOLR staje się bodźcem 

dla innych stabilizacyjnych zachowań w sektorze prywatnym (np. 

w utrzymywaniu aktywów mogących służyć jako zabezpieczenie w operacjach  

z bankiem centralnym), 

3. poprzez określenie zasad ex ante, bank centralny uwalnia się od nacisków 

politycznych na dyskrecjonalne zasilanie płynnościowe, redukuje ryzyko działań 

sterowanych politycznie
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 J. Bogołębska, , Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. Współczesne dylematy realizacji 

funkcji , Folia oeconomica 221, 2008 str. 51-53 
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Rozdział II  

Europejski Bank Centralny  

 

2.1 Funkcja LOLR w Europejskim Banku Centralnym 

 

Dylematy dotyczące roli współczesnego banku centralnego w realizacji funkcji 

LOLR potęgują się w warunkach integracji finansowej i monetarnej. Analizując funkcję 

LOLR w ramach UE należy dokonać rozróżnienia pomiędzy kraje, które są członkami 

Unii Gospodarczej i Walutowej oraz kraje „out” (Wielka Brytania, Szwecja, Dania oraz 

10 krajów, które przystąpiły UE w 2004 r.).  

Należy zauważyć, że niezależnie od płaszczyzny integracji - w ramach wspólnego 

rynku, czy w ramach unii monetarnej- funkcja LOLR pozostaje obecnie 

zdecentralizowana. H. Hermann przyczyn decentralizacji funkcji LOLR w Eurosystemie 

upatruje w:- fakcie, że scentralizowanie nadzoru w ramach UE nie wydaje się zasadne, 

gdyż władze narodowe mają przewagę informacyjną dotyczącą funkcjonowania 

szczególnych banków i całego systemu bankowego na rynku krajowym,- odrzuceniu 

doktryny Bagehota, aby zasilać tylko banki niepłynne, ale wypłacalne. Przyjęcie zasady 

podejmowania działań sanacyjnych wobec niewypłacalnych banków wiąże się  

z kosztami fiskalnymi, zagospodarowanie pieniędzy podatników jest zawsze wrażliwym 

politycznie problemem, niemożliwym do zrealizowania w sytuacji braku integracji 

fiskalnej. Z punktu widzenia różnych autorów definicja pożyczkodawcy ostatniej 

instancji jest taka sama, różnią się tylko interpretacją co do udzielania wsparcia 

płynnościowego przez bank centralny. Polemika dotyczy szczególnie dwóch kwestii: czy 

funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji należy realizować w stosunku do 

indywidualnych banków, czy  do całego systemu bankowego, czy wsparcie 

płynnościowe należy udzielać tylko bankom uznanym za wypłacalne, czy także bankom 

uznanym za niewypłacalne. Jednak pomoc banku centralnego bankom uznanym za 

niewypłacalne sprzyja powstawaniu tzw. „ pokusy nadużycia” (moral Hazard) . 

Jeden z poglądów głosi, że wsparcie płynnościowe w reakcji na nadzwyczajny 

wzrost popytu na pieniądz rezerwowy powinno być udzielane przez bank centralny tylko 

całemu rynkowi za pośrednictwem operacji otwartego rynku. Wynika to z przekonania, 

że rynek najlepiej może dokonać alokacji płynności od tych, którzy posiadają nadwyżki 

płynności, do tych, którzy odczuwają niedobór, jednocześnie dokonując oceny 
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wiarygodności kredytowej podmiotów pożyczających. Operacja służyć ma łagodzeniu 

wahań stóp procentowych na rynku. W takim ujęciu nie ma różnicy pomiędzy 

wypełnianiem przez bank centralny funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji i zwykłej 

realizacji polityki pieniężnej. Zasilenie całego systemu w płynność oznacza wzrost masy 

pieniądza rezerwowego, czyli rozluźnienie polityki pieniężnej w stosunku do stanu 

poprzedniego.  

Realizacja funkcji LOLR (ELA) - w przypadku krajów „out” jest podejmowana 

na szczeblu narodowym, zgodnie z krajową legislacją i zakresem kompetencji różnych 

instytucji tworzących safety net. Wynika to z faktu, że banki centralne krajów „out” 

zachowały wyłączne kompetencje decyzyjne w zakresie wykonywania polityki 

pieniężnej w swoich krajach i prawne możliwości przeprowadzenia operacji zasilania 

płynnością pojedyncze instytucji lub całego systemu bankowego. Stopień włączenia 

banku centralnego w działania sanacyjne jest różny w poszczególnych krajach „out”, tak 

samo jak różnie jest traktowany cel stabilności systemu finansowego w ustawach  

o banku centralnym24. 

W przypadku krajów „in” wdrożenie funkcji LOLR jest znacznie bardziej 

skomplikowane. EBC nie ma zapisanego statutowo celu w postaci wspierania stabilności 

finansowej, mandat EBC ogranicza się do celów związanych z realizacją polityki 

pieniężnej i wspierania rozliczeń systemów pieniężnych. Sytuacja ta powoduje 

niejasności kompetencyjne. O ile w sytuacji kryzysu płynnościowego, będącego 

następstwem zaburzeń w paneuropejskim systemie płatności TARGET, EBC działa jako 

pożyczkodawca ostatniej instancji,0 tyle wprowadzenie w życie tej funkcji nie jest 

czytelne w warunkach kryzysu niewynikającego z zaburzeń w systemie TARGET, lecz 

np. z nieprzewidzianego szoku lub czynników rynkowych. Funkcja EBC jako 

pożyczkodawcy ostatniej instancji nie budzi więc wątpliwości, gdy odnosi się do całego 

systemu bankowego w strefie euro ,popyt na płynność wynika zaś z zaburzeń w systemie 

TARGET. Realizując tę funkcję, EBC ma do dyspozycji cały arsenał instrumentów 

polityki pieniężnej, tak, aby zapewnić płynność konieczną do kontynuowania rozliczeń  

w systemie jako całości. System operacyjny EBC został tak zaprojektowany, aby 

elastycznie móc reagować na nieprzewidziane zmiany stanu płynności1 nagłe wahania 

stóp procentowych.  

Instrumentem mającym z założenia służyć zasilaniu systemu bankowego w środki 

w sytuacji nagłego i nieoczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na płynność jest ßne-

tuning, tzw. operacje dostrajające. Instrument ßne-tuning - z założenia mający być 
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wykorzystywany w Eurosystemie tylko w sytuacjach wyjątkowych - charakteryzuje się 

tym, że:- częstotliwość przeprowadzania i termin zapadalności tych operacji są dowolne;- 

przeprowadzane są one na zasadzie szybkiego przetargu (czas od ogłoszenia do 

przeprowadzenia operacji wynosi maksymalnie 1 godzinę);- może zostać ograniczona 

liczba kontrahentów operacji, co oznacza że transakcja może zostać przeprowadzona na 

zasadach bilateralnych. Ostatnia wymieniona cecha świadczy o tym, że operacja  

ßne-tuning możestać się także instrumentem zasilania w płynność pojedynczej instytucji 

w Eurosystemie.
7
3. Analiza polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego  

w latach2007-2013 

 

2.2 Funkcje i narzędzia Europejskiego Banku Centralnego 

 

Podstawowym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen, zdefiniowanej jako 

stabilizacja inflacji mierzonej wskaźnikiem HICP na poziomie 2% rocznie. Cel ten EBC 

realizuje w ramach przyjętej strategii polityki pieniężnej i za pomocą zdefiniowanych  

w jego statucie narzędzi (ECB, 2011a).  

EBC jako instytucja ponadnarodowa działa w odmiennych warunkach niż 

narodowe banki centralne. Kapitał EBC został wniesiony przez narodowe banki centralne 

wszystkich krajów UE. Udziały poszczególnych krajów zostały zdefiniowane w oparciu 

o udział ich gospodarek w PKB i populacji UE. Udziały te są dostosowywane okresowo. 

Traktat określa również sposób alokacji zysków i strat EBC.  

Z uwagi na fakt, że EBC jest instytucją ponadnarodową, zakres jego uprawnień 

jest ograniczony do działań mających na celu zapewnienie stabilności cen w obszarze 

euro. Traktat określa instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania EBC, spośród 

których w kontekście działań antykryzysowych zwłaszcza istotne są: zakaz finansowania 

długu państw członkowskich przez EBC, czyli zakaz nabywania obligacji rządowych na 

rynku pierwotnym i ograniczenia tych transakcji na rynku wtórnym (art. 123), zakaz 

uprzywilejowanego dostępu instytucji publicznych do rynku finansowego (art. 124) oraz 

klauzula no bail out, zakazująca oddłużenia państw członkowskich przez EBC (art. 125).  

                                                           
7
J. Bogołębska ,Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. Współczesne dylematy realizacji 

funkcji , Folia oeconomica 221, 2008 ,  str.54-55 
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Za przyjęciem wskazanych uwarunkowań instytucjonalnych przemawiało 

przeświadczenie, że poszczególne państwa członkowskie nie powinny być obciążane 

długiem innych państw członkowskich.
8
 

EBC odpowiada ponadto za efektywne i spójne działanie Jednolitego 

Mechanizmu Nadzorczego (SSM), mające zapewnić ingerencyjny i skuteczny nadzór 

bankowy, który przyczyni się do bezpieczeństwa i dobrego stanu systemu bankowego 

oraz stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej. 

 

2.3 Działania EBC w pierwszej fazie kryzysu  

 

Początkiem roku 2008, w wyniku wysokich podwyżek cen surowców, inflacja 

uległa znacznej podwyżce. Średni poziom inflacji HICP w 2008 roku wyniósł 3,3%.  

Do tego zjawiska najbardziej przyczynił się wzrost cen energii oraz pozostałych 

surowców oraz żywności Poziom HCPI osiągnął najwyższy poziom w roku 2008  

w czerwcu i lipcu, oscylując na poziomie 4 %, a tym samym przekraczając ustalony 

przez EBC próg.  

W  wyniku utrzymywania się zagrożenia inflacyjnego, Rada Zarządzająca podjęła 

decyzje o podniesieniu stóp procentowych mające miejsce w czerwcu 2007 roku, jak  

i w lipcu2008, dając łącznie 50 punktów bazowych. EBC sformułował metody 

stabilizowania rynku finansowego, różniące się od metod Fed.
9
 

Kolejne działania jakie podjął Europejski Bank Centralny miały miejsce  

w październiku2008. Wówczas EBC zdecydował się na niestandardowe działania, 

których celem było ograniczenie wahań stopy procentowej typu overnight. Standardowe 

instrumenty EBC były nieskuteczne. Podjęto rozwiązania o charakterze interwencyjnym, 

Securities Markets  Programme- program stabilizujący wtórne rynki dłużne papierów 

wartościowych; Enhanced credit support tworzyły narzędzia skierowane na banki, 

prowadząc do poprawy dostępności kredytów dla gospodarstw domowych  

i przedsiębiorstw.  

                                                           
8
 K. Sum,  Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego – przyczyny, przebieg i skutki w 

poszczególnych fazach kryzysu, str.36 
9
 Jurkowska-Zeidler A., Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu bezpieczeństwa 

jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej [w:] 

 P. Karpuś, J. Węcławski red. Rynek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 548, 

Ekonomiczne problemy usług Nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 18. 



17 
 

Pakiet ten obejmował pięć różnych zakresów usprawnień
10

: 

1. Zwiększenie terminu zapadalności długoterminowych operacji otwartego rynku 

LTRO z 3 do 6 a w końcu do 12 miesięcy, w celu zmniejszenia niepewności 

banków co do dostępności kredytów na długie terminy oraz umożliwienie 

utrzymania stopy procentowej na jak najniższym poziomie. Prowadziło to do 

zredukowania niedopasowań terminów zapadalności aktywów i wymagalności 

pasywów, jaki kontynuacji akcji kredytowej na rzecz klientów. Zaczęto 

dostrzegać nadmiar płynności w bankach, które lokowano w formie depozytów  

w krajowych bankach centralnych. 

2. Wprowadzenie stałej stopy procentowej dla każdych operacji refinansujących, 

prowadząc tym samym do nieograniczonego dostępu przez banki do płynności po 

koszcie równym stopie refinansowej EBC. Procedura ta zakładała pełny przydział 

środków, prowadząc do zwiększenia skuteczności polityki pieniężnej  

w warunkach niefunkcjonującego rynku międzybankowego. 

3. Poszerzenie listy zabezpieczeń akceptowanych w operacjach otwartego rynku. 

Wartość nominalna wzrosła do poziomu 130 % PKB strefy euro. Nastąpiło 

zwiększenie prywatnym papierom wartościowym. Powyższe rozwiązanie miało 

na celu złagodzenie zapotrzebowania banków na płynności w obliczu kryzysu 

zaufania na rynku międzybankowym. 

4. Zabezpieczenie płynności instytucji kredytowych w walutach obcych, dzięki 

zawieraniu przez EBC umów walutowych. 

5. Wprowadzenie CBPP - Covered Bonds Purchase Programme – bezwarunkowy, 

bezpośredni zakup na rynku pierwotnym i wtórnym obligacji banków 

wyemitowanych okres dłuższy niż operacje refinansowe. Celem było pobudzenie 

rynku dłużnych papierów wartościowych oraz utrzymanie podaży kredytów na 

rzecz sektora niefinansowego na niezmiennym poziomie.  

 

Program CBPP jest uzupełnieniem wszystkich wyżej opisanych działań Z rys. 4 

wynika, że działania EBC w stosunku do innych głównych banków centralnych, było 

opóźnione. EBC czekał aby obniżyć swoje stopy procentowe, pozwalając nawet do ich 

podwyższenia. Takie działania świadczą o tym, że EBC w pierwszej fazie kryzysu 

zrealizował przede wszystkim politykę inflacyjną unii. Analizując literaturę przedmiotu 

                                                           
10

 Tamże, s. 63-86. 
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można doszukać się stwierdzenia, iż polityka pieniężna była wówczas prowadzona 

dwutorowo.  

A więc EBC uniezależnił poprzez dysponowanie instrumentarium, operacji 

otwartego rynku skierowanych na dostarczanie płynności sektora bankowego od polityki 

stopy procentowej
11

Bankructwo amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman 

Brothers w dniu 15 września 2008 roku prowadząc do fatalnych skutków w tym 

tendencji recesyjnych, spowodowało, że EBC podjął działania zdecydowanej polityki 

antykryzysowej. Działanie to było czymś zupełnie nowym dla EBC, ponieważ do tej 

pory skupiał się na polityce antyinflacyjnej. Dzięki temu inflacja w strefie euro w końcu 

zaczęła ulegać spadkowi EBC po raz pierwszy od momentu zaistnienia kryzysu zaczął 

obniżać stopy procentowe. Przebieg działań związanych z obniżką stóp procentowych 

prezentuje się następująco
12

:  

Pierwsza obniżka dotyczyła stóp od operacji banku centralnego na koniec dnia 

(obniżka stopy depozytowej do 2,75%, obniżka stopy kredytowej do 4,75 %). Zmiana 

podstawowej stopy procentowej do 3,75 %. Eurosystem zmienia sposób ustalania stóp 

zwrotu w ramach operacji refinansujących. Do tej pory Eurosystem posługiwał się 

przetargami o zmiennej stopie procentowej. Jednak Eurosystem zaczyna stosować 

przetargi o stałej stopie procentowej. Zmiana była zapoczątkowana tym, że EBC dążył 

do zmniejszenia niepewności, co do wysokości stopy po jakiej banki uzyskują płynność 

w Eurosystemie.  

Październik 2008 - EBC podwyższa oprocentowanie depozytów o 50 p.b i tyle 

samo obniża stopę procentową od kredytów, powodując zawężenie przedziału wahań 

stóp over night (O/N) na rynku lokat międzybankowych i punktów procentowych 

(2,75%-4,75) do jednego p.p (3,25%-4,25%). Styczeń 2009 – wycofanie się EBC  

z rozwiązania z października 2008 roku, powracając do poprzedniego pasma wahań  

o szerokości dwóch p.p, przyczyniając się do obniżki stóp na międzybankowym rynku 

pieniężnym strefy euro.  

Połowa listopada – zredukowanie przez EBC podstawowej stopy procentowej do 

3,25%, obniżając stopy depozytowe i kredytowe o ten sam poziom czyli o 50 p.b.  

w wyniku licznych obniżek podstawowa stopa procentowa wyniosła 1 %, stopa 

depozytowa0,25% a kredytowa 1,75%. 

 

                                                           
11

 Polański Z., 2014: Pierwsza faza…s. 74. 
12

 Polański Z., 2014: Pierwsza faza…s. 73-76. 
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2.4 Działania EBC w drugiej fazie kryzysu 

 

Pod koniec roku 2009 EBC zaczął wycofywać się z niektórych działań 

należących do niestandardowych, które były wdrożone w walce z kryzysem. W wielu 

dziennikach pojawiały się informacje, że kryzys finansowy dobiega końca. Można 

wyróżnić kilka zdarzeń, które faktycznie przemawiały za ustającym kryzysem 

finansowym: 

 wzrost produkcji w Stanach Zjednoczonych w roku 2009, 

 banki centralne krajów rozwiniętych dokonały podniesienia stóp procentowych, 

 FED zaczął wycofywać się z antykryzysowych programów, powracając do nich 

sporadycznie. 

 

Niemniej jednak, jak pisze Z. Polański globalny kryzys nie został pokonany, lecz 

zaczął przybierać postać fiskalną. Przebieg kryzysu strefy euro w okresie od 2010 roku 

oraz zastosowanie wszelkich środków w walce z tym zjawiskiem najbardziej wiązały się 

z trudną sytuacją Grecji, Włoch, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Dlatego też 

niestandardowym posunięciem Banku Centralnego był skup obligacji tychże państw 

będących najmocniej dotkniętych kryzysem zadłużenia i znajdujących się pod silną 

presją ze strony rynków finansowych (Securities Markets Programme –SMP). 

Wymienione wyżej działanie zostało zainicjowane w 2010 r. i do jego 

zakończenia w 2012 r. EBC zakupił obligacje na sumę ponad 214 mld euro. 

Zamierzeniem tej operacji było zbicie rentowności tych obligacji, a więc obniżenie 

kosztów obsługi długu publicznego przez zainteresowane państwa. Działanie EBC miało 

również uchronić te państwa od bankructwa (w sytuacji, kiedy koszty obsługi ich długu 

byłyby nie do udźwignięcia przez te kraje).Następnie Bank uruchomił program 

niskooprocentowanych, trzyletnich pożyczek dla sektora bankowego w strefie euro 

(Longer-Term Refinancing Operations – LTRO).  

Działanie zostało przeprowadzone dwukrotnie (na przełomie lat 2011 i 2012) na 

sumę ponad 1 bln euro. Intencją było dostarczenie płynności do sektora finansowego,  

a także pobudzenie akcji kredytowej banków wobec realnej gospodarki. Ważnym, choć 

zakamuflowanym, zamierzeniem tejże operacji było ponownie wsparcie najbardziej 

zadłużonych państw. Władze EBC wyraził chęć pomocy, dopiero po kompromisach 

władz strefy euro.  
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Jednak warto zaznaczyć, że EBC po raz pierwszy w swojej historii przychylił się 

do udzielenia pomocy jednemu z członków unii monetarnej, Grecji, a nie skupił się na 

całej strefie euro
13

.  

Konsekwencją problemów fiskalnych państw strefy euro było osłabianie kursu 

euro od 2009 roku głownie do dolara i franka szwajcarskiego. W kwietniu 2010 roku 

agencja Standard & Poor’s zmniejszyła rating greckich obligacji do poziomu BB+74. 

Działanie to wiązało się z tym, że EBC nie mógł ich wykorzystywać podczas operacji.  

W roku 2010 w odpowiedzi na problemy fiskalne, oraz aby zapobiec dalszemu 

spadkowi cen obligacji państw strefy euro wprowadzono Securities Markets Programme 

(SMP). Program polegał na skupie obligacji inwestorów.  

W ciągu kolejnych 2 lat funkcjonowania SMP zostało zakupionych obligacji na 

wartość 200 mld euro tych państw strefy euro, których dług okazał się najmniej 

sprzyjający wśród
14

 Działania EBC, dotyczące zakupu obligacji państw członkowskich 

strefy euro, były przełomem w polityce pieniężnej prowadzonej przez EBC. Do tego 

momentu EBC wpływał wyłącznie w sposób pośredni (przyjmował obligacje jako 

zabezpieczenie pożyczek). EBC nie do końca popierał powiązania polityki pieniężnej  

z polityką fiskalną76. Mimo rozpoczęcia programu SMP, bilans EBC w okresie 2010-

2011 utrzymywał się na dość stabilnym poziomie 

W kwietniu i lipcu 2011 roku EBC podejmuje decyzję o podwyżce stóp 

procentowych. Jednak nie wszystkie systemy bankowe europejskich państw były 

odpowiednio przygotowane na tego typu zmiany polityki. Banki niektóre swoje aktywa 

wyceniają według aktualnych cen rynkowych. W momencie spadku cen obligacji 

włoskich i hiszpańskich banki, które posiadały te obligacje zaczęły wykazywać straty77. 

W 2011 roku banki w Hiszpanii i we Włoszech zostały dotknięte odpływem 

depozytów, co w konsekwencji doprowadziło do78: spadek salda Banku Hiszpańskiego 

o ok. 400 mld euro, Banku Włoch o 300 mld euro doprowadzającego do utrudnienia tym 

bankom finansowania swoich aktywów - połowa2011-połowa 2012, dwutorowego 

działania EBC: cofnięcia podwyżki stóp procentowych a następnie w listopadzie  

i grudniu 2011 roku obniżenia stóp procentowych, kolejnej obniżki stóp procentowych, 

poziom stóp DF w 2013 r. wynosi 0%, MRO 0,5%,MLF 1% - w lipcu 2012 i maju 2013, 

zaoferowania przez EBC bankom dwukrotnie trzy letnią LTRO. Wyżej wymienione 

działania EBC wskazują na odstąpienie z przed kryzysowym modelem polityki 
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pieniężnej. Bank Centralny zaczyna być postrzegany jako pożyczkodawca ostatniej 

instancji, troszczący się o poziom inflacji79. Decyzje EBC można uznać, że miały na 

celu pomoc w walce z trudnościami fiskalnymi państw strefy euro.  

W momencie podjęcia decyzji ekspansywnych wskaźniki HICP przekroczyły cel 

inflacyjny EBC. Analizując wykres9 można zauważyć, że agregat M3 ulegał spadkowi 

na przełomie roku 2009-2010. w jakimś stopniu usprawiedliwić działania EBC. Niestety 

kolejne lata spowodowały wzrost o ok. 2-4 % rok do roku.  

Kończąc rozważania na temat działań EBC w drugiej fazie kryzysu, należy 

wspomnień o powiększeniu się wartości bilansu EBC (rys. 10.) Jak wynika z rys. 10 

suma bilansowa EBC przed rokiem 2008 wahała się pomiędzy 10% a 15 % PKB strefy 

euro.  

Następne działania podjęte przez EBC doprowadziły do jego wzrostu już do 30% 

PKB. Na wykresie można zauważyć, że w połowie 2012 roku aktywa EBC wynosiły  

10 % aktywów całego sektora finansowego strefy euro. EBC nie przyczynił się znacząco 

do wzrostu inflacji w strefie euro. Dodatkowo od połowy roku 2012 EBC zaprzestał 

aktywnego inwestowania w gospodarkę strefy euro .Większość banków dokonało spłaty 

części swoich zobowiązań, część obligacji EBC pozostały wykupione przez emitentów. 

Dlatego też suma aktywów EBC uległa spadkowi o około 800 mld euro od punktu 

najwyższego
15

 Po Fedzie to samo zrobił Bank Anglii i Bank Japonii. Jako ostatni 

dołączył Europejski Bank Centralny. 

Dlaczego teraz? Bo strefa euro coraz bardziej przypomina Japonię na progu jej 

20-letniej stagnacji. Pomimo tego, co zdają się twierdzić niektórzy politycy i ekonomiści, 

kryzys gospodarczy jest faktem . Nie dość, że gospodarka nie rośnie, spadają ceny, a gdy 

te dwa zjawiska wystąpią naraz, bardzo trudno powrócić na ścieżkę wzrostu.  

Dług publiczny krajów nie maleje, część państw boryka się z deflacją, a narzędzia 

do walki z kryzysem idą od interwencjonizmu państwowego według Johna Keynes’a 

(finansowane wzrostem zadłużenia wielkie wydatki rządowe), przez zerowe stopy 

procentowe, luzowanie ilościowe, aż po to, o czym wspomniał w jednej wypowiedzi 

prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi: „Jestem skłonny rozważyć 

»zrzucanie pieniędzy z helikoptera”, czyli kreowania ułudy zamożności (metafora 

pochodzi z eseju ekonomisty, Miltona Friedmana). Wówczas powstałoby jednak inne 

ryzyko, a mianowicie fakt, że ludzie zachowają się tak jak banki: nie wydadzą pieniędzy, 
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lecz masowo odłożą je na czarną godzinę, zakładając np. długoterminowe lokaty. 

Powstrzymałoby to inflację, lecz z pewnością nie spowodowałoby końca kryzysu.
16

  

EBC więc będzie co miesiąc tworzył 60 mld euro i odkupował od banków obligacje 

państw strefy euro i instytucji unijnych oraz pomniejsze papiery dłużne banków. 

Przymusowe zakupy potrwają co najmniej do września 2016 r., co oznacza, że bank 

wtłoczy w gospodarkę ok. 1,14 bln euro. 

  Zwiększony popyt obniży ich rentowność i koszty obsługi długu, co sprawi, że  

w budżetach pojawią się wolne pieniądze. Banki upłynnią posiadane obligacje i cała 

nadzieja, że przeznaczą zwolniony kapitał na kredyty dla firm i konsumentów.  

Te pierwsze zaczną inwestować, a ci drudzy kupować, co wraz z większymi wydatkami 

publicznymi powinno wskrzesić wzrost, a przy okazji pobudzić inflację. Krytycy 

przyrównują stymulację monetarną do rozpalania ogniska za pomocą benzyny – 

przepowiadają bańki spekulacyjne i hiperinflację. Ale w Ameryce, gdzie Fed niedawno 

zakończył trzecią rundę zakupów, nic takiego nie nastąpiło. Owszem, giełdy mocno 

odbiły, ale nade wszystko ruszył wzrost i zatrudnienie. 

Europa nie ma specjalnego wyboru. Polityka zaciskania pasa jest może 

prawidłowa, ale nie zwiększy wzrostu w strefie, a kraje takie jak Grecja zaprowadziła na 

skraj stabilności politycznej, co pokazuje  zwycięstwo Syrizy. Skup obligacji ulży 

bankrutom, ale pomoże też dużym gospodarkom – Niemcy, którzy opóźniali decyzję 

EBC, nie powinni narzekać, bo ich obligacji bank kupi akurat najwięcej.  

Co najważniejsze, strefa euro po raz pierwszy od wybuchu kryzysu da wszystkim swoim 

mieszkańcom pozytywny bodziec ekonomiczny. Jeśli w ślad za tym odrodzi się zaufanie 

do wspólnej waluty, to kryzys w Europie będzie w połowie pokonany. Drugą połową 

rozwiązania jest uwspólnotowienie długów państw strefy, do czego QE otwarło zresztą 

drogę. O to będzie toczyć się batalia polityczna w nadchodzących latach.
17
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2.5 Krytyka działań antykryzysowych EBC 

 

Obserwatorzy działań EBC uznali, że Bank Centralny znacząco zwiększył zakres 

władzy w strefie euro i przekroczył swój mandat, a nawet naruszył zapisy traktatowe 

określające jego kompetencje. Przejawem działań wzmacniających formalne uprawnienia 

Banku jest tzw. Unia bankowa, która czyni z EBC głównego nadzorcę nad europejskimi 

bankami. Poza tym wzrosła władza banku, która mniej wynika z formalnych regulacji,  

a bardziej z praktyki działania w sytuacji kryzysowej. 

Podstawowym zadaniem jak wspomniano powyżej EBC i Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych jest utrzymanie stabilności cen. Wspieranie ogólnych polityk 

gospodarczych Unii może się odbywać jedynie bez uszczerbku dla stabilności inflacji. 

Jednak nawet eksperci zatrudnieni w EBC uznali, że niestandardowe działania tego 

Banku wywołują ryzyko inflacji w dłuższym terminie. Ponadto, Traktat  

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej kategorycznie rozgranicza politykę pieniężną 

prowadzoną przez EBC od fiskalnej (realizowanej przez władze państw członkowskich). 

Wprowadza zakaz monetarnego finansowania polityki fiskalnej, a więc m.in. nabywania 

przez EBC papierów dłużnych bezpośrednio od państw (czyli na tzw. rynku 

pierwotnym). Nie pozwala na wykup zobowiązań państw członkowskich – zarówno 

przez instytucje europejskie takie jak EBC, jak i inne państwa. Wynika z tego, że EBC 

nie może ratować przed bankructwem zagrożonych państw, ani nie wolno mu pełnić  

w strefie euro funkcji tzw. pożyczkodawcy ostatniej instancji. Według oficjalnej wersji 

Banku skup obligacji zagrożonych państw Eurolandu i inne niestandardowe działania 

podejmowane w czasie kryzysu - miały na celu jedynie udrożnić kanały transmisji 

polityki pieniężnej do realnej gospodarki (czyli zwiększyć akcję kredytową instytucji 

finansowych).  

Tymczasem wielu obserwatorów uznało, że łamią one zarówno zakaz 

monetarnego finansowania polityki fiskalnej, jak również oznaczają wejście w rolę 

pożyczkodawcy ostatniej instancji dla państw strefy euro. Pozostali dodali, że stanowi 

to przekroczenie mandatu powierzonego tej instytucji w traktacie. Wśród podmiotów 

krytykujących EBC znajdują się zarówno Niemiecki Bank Centralny, jak i Federalny 

Trybunał Konstytucyjny z Karlsruhe. Warto zauważyć, że przedstawiciel Niemieckiego 

Banku Centralnego w Radzie Prezesów EBC, jako jedyny sprzeciwił się zapowiedzi 

uruchomienia programu OMT. 



24 
 

Eksperci zwracają uwagę na to, że wejście EBC w obszar polityki fiskalnej 

odbywa się zarówno poprzez zakup obligacji państwowych na rynku wtórnym jak  

i w sposób pośredni przez działania skierowane wobec sektora bankowego (CBPP, 

LTRO)  

Niektórzy twierdzą wręcz, że np. program LTRO celowo obchodził zakaz 

bezpośredniego angażowania się banku centralnego w zakup obligacji państwowych. 

Banki wykorzystują bowiem fundusze pozyskane z EBC m.in. na zakup obligacji 

rządowych, co zapewnia finansowanie i ułatwia obsługę długu publicznego. Aktywność 

polityki pieniężnej w obszarze polityki budżetowej jest nie tylko naruszeniem prawa, ale 

także legitymacji politycznej, w ramach której decyzje dotyczące polityki fiskalnej 

muszą być odpowiednio autoryzowane przez daną wspólnotę polityczną lub jej 

przedstawicieli wyłonionych w wyborach powszechnych. Działania EBC zmierzają do 

uwspólnotowienia długu w strefie, a więc przerzucają odpowiedzialność za finansowanie 

zadłużenia z podatników w jednym kraju na podatników w innych. Bank bierze bowiem 

udział w finansowaniu obsługi długu publicznego a w razie niewypłacalności lub 

redukcji zadłużenia niektórych państw będzie zmuszony ponieść straty z tego tytułu. 

Tym bardziej, że zakup ryzykownych obligacji prywatnych i publicznych zamienia 

powoli EBC w tzw. ‘zły bank’, a więc taki, który specjalizuje się w przejmowaniu 

toksycznych aktywów. Odbywa się to bez odpowiedniej zgody ze strony 

zainteresowanych podatników, a jedynie na skutek decyzji instytucji technokratycznej 

niemających w tej sprawie formalnych uprawnień. Pozostali dodają, że działania EBC 

zachęcają najbardziej zadłużone rządy do ‘moralnego hazardu’  a więc zaciągania 

kolejnych długów na koszt całej strefy euro. 
18

 

W porównaniu z apogeum kryzysu, salda fiskalne wszystkich krajów strefy euro 

poprawiły się, głównie dzięki istotnym korektom strukturalnym przeprowadzonym  

w latach 2010-13. Nastąpiła dalsza konwergencja sald sektora finansów publicznych  

w poszczególnych krajach strefy euro; obecnie większość krajów wykazuje deficyt 

poniżej wartości referencyjnej, czyli 3% PKB.  

O postępie konsolidacji fiskalnej świadczył wzrost liczby krajów wychodzących  

z procedury nadmiernego deficytu(EDP). W 2015 r. zniesiono procedurę nadmiernego 

deficytu wobec Malty. Oczekuje się także, że Irlandia i Słowenia dokonają korekty 
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nadmiernych deficytów w wymaganym przez procedurę terminie ustalonym na 2015 r., 

Cypr natomiast może osiągnąć ten cel na rok przed ostatecznym terminem w 2016 r.  

Jest natomiast prawdopodobne, że trzyprocentowy limit deficytu przekroczyła w 2015 r. 

Portugalia w związku ze wsparciem udzielonym sektorowi finansowemu. Oczekuje się, 

że w 2016 r. Francja, Hiszpania i Grecja będą nadal objęte procedurą nadmiernego 

deficytu. 

 

2.6 Bilans Eurosystemu 2015 

Nadal trwał przydział ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących 

(TLTRO których w 2015 r. przeprowadzono cztery. Operacje te mają na celu 

zwiększenie bankowej akcji kredytowej dla niefinansowego sektora prywatnego w strefie 

euro. W czerwcu 2014 r. ogłoszono 8 TLTRO, które miały być przydzielane kwartalnie, 

przy czym ostatnia operacja zostanie przydzielona w czerwcu 2016 r.  

W ramach pierwszych 2 operacji z września i grudnia 2014 r. przydzielono łączną 

kwotę 212,4mld euro. W 6 pozostałych operacjach przeprowadzonych pomiędzy marcem 

2015 r .a czerwcem 2016 r. kontrahenci mają możliwość pożyczania dodatkowych kwot 

w zależności od rozwoju prowadzonych przez nich kwalifikowanych działań w zakresie 

udzielania kredytów przekraczających wartość odniesienia (ang .benchmark) dla 

poszczególnych banków27. Im większa kwota kredytów udzielonych przez bank 

powyżej wartości odniesienia, tym więcej bank będzie mógł pożyczyć (do3-krotnej 

wysokości dodatniej różnicy).  

Dla wymienionych 6 TLTRO stopa procentowa została ustalona na poziomie 

oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu obowiązującym  

w chwili przystąpienia do operacji, a zatem jest to stała stopa procentowa przez cały 

okres trwania TLTRO. Termin zapadalności wszystkich TLTRO przypada we wrześniu 

2018 r., a obowiązkowe i dobrowolne wcześniejsze spłaty rozpoczną się od września 

2016 r.  

W ramach 4 operacji przeprowadzonych w 2015 r. przydzielono 205,4 mld 

euro(97,8 mld euro w marcu, 73,8 mld euro w czerwcu, 15,5 mld euro we wrześniu  

i 18,mld euro w grudniu), przyczyniając się do wzrostu bilansu Eurosystemu, co ilustruje 

wykres 1. Łącznie w operacjach w 2015 r. wzięło udział 239 różnych kontrahentów.
19
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Program skupu aktywów (ang. Asset  purchase programme - APP) łączy zakupy  

3 typów papierów wartościowych: a) zakup papierów wartościowych wyemitowanych 

przez sektor publiczny (ang. public sector purchase programme, PSPP),zainicjowany  

w marcu 2015 r.; b) zakup obligacji zabezpieczonych w ramach trzeciego programu 

skupu obligacji zabezpieczonych (ang. covered bond purchaseprogramme CBPP3), 

zainicjowany w październiku 2014 r.; oraz c) zakup papierów wartościowych 

zabezpieczonych aktywami (ABS) w ramach programu zakupu papierów wartościowych 

zabezpieczonych aktywami (ABSPP), zainicjowany w listopadzie 2014 r.
20
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Wnioski 

 

Działania każdego banku centralnego, w tym, także Europejskiego Banku 

Centralnego wpływa  na stabilność systemu finansowego. Zarządzanie płynnością jest 

podstawową funkcją polityki pieniężnej,  za którą, w Eurosystemie, odpowiada 

wyłącznie Europejski Bank Centralny, który z racji pełnionego urzędu jest 

odpowiedzialny za jednolitość tej polityki. Mając na uwadze  dotychczasowe działania 

Europejskiego Banku Centralnego można powiedzieć, że pełni on funkcję 

pożyczkodawcy ostatniej instancji, pomimo braku precyzyjnego sformułowania  

w Traktacie i Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego 

Banku Centralnego.  

Od zawsze systemy bankowe  potrzebują pożyczkodawcy ostatniej instancji na 

wypadek, gdyby upadł jeden lub więcej banków. Takie zdarzenia występują rzadko, ale 

mają ogromne znaczenie. I nie jest, to nic nowego gdyż, jak wspomniano wcześniej . 

Bagehot  już w 1873 r. sformułował klasyczny argument na rzecz pożyczkodawcy 

ostatniej instancji. Zarówno on, jak i niezliczeni decydenci, komisje, a także uczeni 

potwierdzili, że tę rolę może pełnić tylko bank centralny. Powód jest prosty: sumy, jakie 

trzeba zorganizować w przeciągu godzin, nie są dostępne nigdzie indziej. 

Co więcej, współczesne banki są ze sobą ściśle powiązane, co zwiększa 

niebezpieczeństwo, że kilka z nich załamie się jednocześnie.  

Na przykładzie Irlandii mogliśmy zobaczyć co się dzieje z systemem, który nie 

ma pożyczkodawcy ostatniej instancji. Ponieważ EBC stał bezczynnie, koszt ratowania 

irlandzkich banków, doprowadził rząd Irlandii do bankructwa w 2010 r.  

Wybuch kryzysu zadłużenia publicznego Strefy Euro stał się kolejnym impulsem 

do aktywnej polityki pieniężnej EBC, w wyniku której rozpoczęto bezpośredni skup 

obligacji wybranych państw należących do Strefy Euro jako zabezpieczenie pożyczek 

bez względu na ich rating. Z przyczyny wzrostu rentowności włoskich i hiszpańskich 

obligacji, EBC zaoferował tym ostatnim trzyletnie pożyczki w ramach specjalnych 

programów LTRO. Oprócz tego EBC zobowiązał się również do zakupu obligacji 

państw Strefy Euro w ramach OMT, jeśli ceny obligacji zaczną wyraźnie spadać. 

Działania takie doprowadziły do nagłego wzrostu sumy bilansowej EBC i tym samym do 
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wzmożonej kontroli EBC nad europejskim rynkiem finansowym. Ponadto spadły 

rentowności obligacji państw PIIGS. 

Można z powyższego wywnioskować, że EBC z „pożyczkodawcy ostatniej 

instancji” stał się „właścicielem ostatniej instancji”. 

Instytucja prowadzona przez Mario Draghiego wyraźnie zmieniła model 

prowadzenia polityki pieniężnej.  

Jej najważniejszymi celami bowiem stały się stabilność sektora bankowego  

i niskie rentowności długu publicznego państw Strefy Euro, a nie stabilność cen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Bibliografia: 

 

1. Dr W. Kozioł , Rzeczpospolita art. Pożyczkodawca ostatniej instancji 

2. W. Orłowski, Polityka,art. Wielkie luzowanie 

3. J. Bogołębska , Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. 

Współczesne dylematy realizacji funkcji , Folia oeconomica 221, 2008  

4. Prof. A. Koronowski , konspekty Rynki finansowe 

5. K. Sum,  Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego – 

przyczyny, przebieg i skutki w poszczególnych fazach kryzysu 

6. Jurkowska-Zeidler A., Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu 

bezpieczeństwa jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej  

7. P. Karpuś, J. Węcławski red. Rynek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego”, Nr 548, Ekonomiczne problemy usług Nr 38,  

8. Z.Polański, 2014: Pierwsza faza 

9. Z. Polański , 2014: Druga faza 

10. M. Benedyk , 2013: Polityka pieniężna 

11. W. Orłowski, Polityka Art. Pieniądze zrzucane z helikoptera 

12. W. Smoczyński Polityka  art. Dobrobyt z dodruku 

13. T. G. Grosse, O trzech kryteriach oceny legitymacji Europejskiego Banku 

Centralnego, 

14. Europejski Bank Centralny  Raport Roczny 2015, 

 

Wykresy: 

Wykres 1 – Raport roczny EBC 2015 


