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POLITYKA BANKU CENTRALNEGO
A BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE PAÑSTWA
Bezpieczeñstwo to przedmiot zainteresowañ politologii, ekonomii, prawa, socjologii, historii, nauki o stosunkach miêdzynarodowych. Termin „bezpieczeñstwo” wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa sine cura i oznacza w potocznym rozumieniu brak
zagro¿enia oraz ochronê przed zagro¿eniem. W staro¿ytnym Rzymie oznacza³ on polityczn¹ stabilnoœæ. Pojêcie bezpieczeñstwa pojmowane jest jako stan spokoju, pewnoœci
zabezpieczenia i jego poczucia1. Bezpieczeñstwo w ujêciu ogólnym to pewnoœæ istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Jest wynikiem
braku zagro¿eñ i w³aœciwej ich percepcji, powstaje te¿ wskutek kreatywnej dzia³alnoœci podmiotu. Jest procesem spo³ecznie zmiennym w czasie2.
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne to stan polityczno-administracyjny pañstwa, który
gwarantuje jego obywatelom brak zagro¿enia dla jego funkcjonowania, zapewnia spokój, poszanowanie porz¹dku publicznego, jak równie¿ interesu publicznego, ochronê
spo³ecznoœci i ka¿dego obywatela. Bezpieczeñstwo wewnêtrzne zwi¹zane jest z realizacj¹ zadañ powierzonych administracji poszczególnych resortów i instytucji bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Realizowane ono jest w postaci akcji, przymusu, dzia³añ,
prewencji, analizy i zbierania danych oraz informacji niejawnych daj¹cych podstawê
do ochrony bezpieczeñstwa pañstwa, obywatela i porz¹dku publicznego3.
Bezpieczeñstwo pañstwa to zdolnoœæ w³adz i narodu do ochrony jego wewnêtrznych wartoœci. Mo¿na je rozpatrywaæ z punktu widzenia trzech kryteriów. Pierwszym
jest kryterium podmiotowe, wskazuj¹ce o czyje bezpieczeñstwo chodzi. Drugim – kryterium przedmiotowe, okreœlaj¹ce co jest treœci¹ bezpieczeñstwa. Kryterium trzecie ma
charakter funkcjonalny i pozwala na obserwacjê zmiennoœci w czasie subiektywnych
i obiektywnych aspektów bezpieczeñstwa.
SIEÆ BEZPIECZEÑSTWA FINANSOWEGO PAÑSTWA
Jednym z elementów bezpieczeñstwa rozpatrywanego z przedmiotowego punktu
widzenia jest bezpieczeñstwo ekonomiczne, funkcjonuj¹ce jako bezpieczeñstwo finansowe, surowcowe, technologiczne, ¿ywnoœciowe, rolne4.
1

R. Ziêba, Instytucjonalizacja bezpieczeñstwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa 2004, s. 27.
2
J. Zaj¹c, Bezpieczeñstwo pañstwa, w: Bezpieczeñstwo pañstwa. Wybrane problemy, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009, s. 18.
3
M. Œwiderski, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne i jego uwarunkowania, w: Bezpieczeñstwo pañstwa. Wybrane problemy, op. cit., s. 58–59.
4
J. Zaj¹c, Bezpieczeñstwo pañstwa, op. cit., s. 18–19.
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XXI wiek rewolucyjnie zmienia problematykê bezpieczeñstwa pañstwa. Zwiêksza
siê liczba wyzwañ i podmiotów bior¹cych udzia³ w ró¿norodnych przedsiêwziêciach
i oczekiwaniach na ochronê swoich wartoœci5. Coraz wiêksz¹ rolê zaczyna odgrywaæ
bezpieczeñstwo finansowe pañstwa, a w szczególnoœci podmioty je tworz¹ce.
Pojêcie bezpieczeñstwa finansowego nie zosta³o jeszcze dok³adnie zdefiniowane.
Jest ono elementem bezpieczeñstwa ekonomicznego pañstwa. Zak³ócenia na rynkach
finansowych powoduj¹ sytuacjê, w której Ÿle zaczyna funkcjonowaæ ca³a gospodarka,
stanowi¹c tym samym najwiêksze zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ekonomicznego
pañstwa6. M. Iwanicz-Drozdowska definiuje bezpieczeñstwo finansowe jako ogó³ regulacji prawnych oraz samoregulacji maj¹cych na celu zapewnienie stabilnoœci finansowej oraz ochronê interesów uczestników rynku korzystaj¹cych z us³ug poœredników
finansowych, a tak¿e ogó³ instytucji odpowiadaj¹cych za kontrolê przestrzegania tych
regulacji i samoregulacji7. Definicja bezpieczeñstwa finansowego prezentowana przez
R. Wierzbê to zespó³ rozwi¹zañ instytucjonalnych i regulacji prawnych, maj¹cych na
celu ochronê sytemu finansowego przed destabilizacj¹8.
Czynniki wewnêtrzne warunkuj¹ce bezpieczeñstwo finansowe odnosz¹ siê do poszczególnych „wymiarów” bezpieczeñstwa finansowego, zaœ czynniki zewnêtrzne, to
szeroko rozumiane otoczenie, w którym rolê szczególn¹ spe³nia sieæ bezpieczeñstwa
finansowego pañstwa (ang. safety net).
Do podstawowych czynników wewnêtrznych bezpieczeñstwa finansowego zalicza siê:
– bezpieczeñstwo instytucji finansowych (kondycja ekonomiczno-finansowa, system
zarz¹dzania ryzykiem);
– bezpieczeñstwo transakcji finansowych (wiarygodnoœæ finansowa kontrahenta, przedmiot transakcji, system rozliczeñ);
– bezpieczeñstwo segmentów rynku finansowego (mechanizm funkcjonowania danego rynku, zachowania uczestników);
– bezpieczeñstwo klienta rynku finansowego (asymetria informacji, system
ochrony).
Wszystkie wymienione czynniki bezpieczeñstwa finansowego s¹ ze sob¹ powi¹zane na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego9.
Determinanty zewnêtrzne bezpieczeñstwa finansowego to przede wszystkim sieæ
bezpieczeñstwa finansowego pañstwa, któr¹ tworz¹ nastêpuj¹ce podmioty:
– rz¹dy (reprezentowane przez ministra finansów);
– banki centralne;
5
K. A. Wojtaszczyk, Bezpieczeñstwo pañstwa – konceptualizacja pojêæ, w: Bezpieczeñstwo
pañstwa. Wybrane problemy, op. cit., s. 16.
6
A. Jurkowska-Zejdler, Bezpieczeñstwo rynku finansowego w œwietle prawa Unii Europejskiej,
Warszawa 2008, s. 167.
7
M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeñstwo rynku us³ug finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 22.
8
R. Wierzba, System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeñstwa finansowego. Doœwiadczenia francuskie, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1, s. 38.
9
M. Capiga, Determinanty i struktura bezpieczeñstwa finansowego, w: Sieæ bezpieczeñstwa finansowego, red. M. Capiga, W. Gradoñ, G. Szustak, Warszawa 2010, s. 12.
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– instytucje nadzoru finansowego;
– systemy gwarantowania depozytów10.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e sieæ bezpieczeñstwa finansowego pañstwa obejmuje nie tylko
instytucje publiczne, lecz równie¿ podmioty prywatne11. Pe³n¹ sieæ bezpieczeñstwa finansowego pañstwa buduj¹ wiêc instytucje publiczne i instytucje prywatne.
Przez sieæ bezpieczeñstwa finansowego pañstwa nale¿y zatem rozumieæ zespó³ rozwi¹zañ instytucjonalnych i regulacji prawnych, maj¹cych na celu ochronê systemu finansowego przed destabilizacj¹12. Szerok¹ definicjê sieci bezpieczeñstwa finansowego
pañstwa od strony instytucjonalnej prezentuje M. Iwanowicz-Drozdowska wskazuj¹c,
¿e „sieæ bezpieczeñstwa finansowego obejmuje w szczególnoœci instytucjê b¹dŸ instytucje nadzoru, instytucjê b¹dŸ instytucje zapewniaj¹ce ochronê antyupad³oœciow¹
klientom poœredników finansowych (systemy gwarantowania depozytów, systemy rekompensat dla inwestorów, ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne), bank centralny
jako podmiot dostarczaj¹cy p³ynnoœci na rynek (wyp³acalnym bankom) oraz ministerstwo finansów (b¹dŸ skarbu) jako potencjalnego po¿yczkodawcê dla niewyp³acalnych
banków i dysponenta œrodków na potencjaln¹ restrukturyzacjê instytucji finansowych.
Ponadto, do sieci bezpieczeñstwa finansowego w szerokim rozumieniu nale¿y zaliczyæ
izby gospodarcze odpowiedzialne za tworzenie i kontrolê przestrzegania samoregulacji, a tak¿e instytucje zapewniaj¹ce dop³yw odpowiednich informacji do instytucji finansowych np. biura informacji kredytowej”13.
Celem sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa jest zapewnienie stabilnoœci systemu finansowego. Stabilnoœæ finansowa wed³ug Narodowego Banku Polskiego rozumiana „jest jako stan, w którym system finansowy pe³ni swoje funkcje w sposób ci¹g³y
i efektywny, nawet w przypadku wyst¹pienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeñ o znacznej skali. Zak³ócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywnoœci œwiadczenia us³ug poœrednictwa finansowego negatywnie wp³ywaj¹ na sytuacjê
przedsiêbiorstw i gospodarstw domowych”14. Zapewnienie stabilnoœci finansowej
pañstwa jest procesem ci¹g³ym i najczêœciej przebiega w dwóch etapach. Etap pierwszy polega na zapobieganiu kryzysom, w którym wprowadza siê rozwi¹zania regulacyjne i instytucjonalne okreœlaj¹ce podstawowe regu³y gry rynkowej, które chroni¹
podmioty gospodarcze przed zbytnim ryzykiem, w ramach tego etapu podejmuje siê
równie¿ dzia³ania polegaj¹ce na monitoringu i identyfikacji potencjalnych zagro¿eñ,
10

O. Szczepañska, Stabilnoœæ finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Scholar, Warszawa 2008, s. 50.
11
W przypadku podmiotów prywatnych chodzi o rozwi¹zania rynkowe, polegaj¹ce na wypracowaniu przez sektor prywatny ró¿nych mechanizmów zabezpieczaj¹cych, które s³u¿¹ wzmocnieniu
dyscypliny rynkowej i maj¹ na celu ograniczenie ryzyka w systemie finansowym lub rozwi¹zywanie
kryzysu bez anga¿owania podmiotów publicznych np. prywatne fundusze gwarantowania depozytów
lub prywatne limity wyznaczone przez poszczególne banki na kwoty po¿yczek miêdzybankowych.
12
O. Szczepañska, P. Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszym, A. Pawlikowski, Instytucjonalne
uwarunkowania stabilnoœci finansowej, na przyk³adzie wybranych krajów, NBP, „Materia³y i Studia”
2004, nr 173, s. 8–9, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms173.pdf (11.08.2011).
13
M. Iwanowicz-Drozdowska, Bezpieczeñstwo rynku us³ug finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, op. cit., s. 23.
14
Cyt. za: Raport o stabilnoœci systemu finansowego, Warszawa 2012, http://www.nbp.pl/
home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html (21.02.2013).
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po to aby zapobiec ich nasilaniu w przysz³oœci. Drugi etap to zarz¹dzanie i rozwi¹zywanie kryzysu polegaj¹ce na dzia³aniach zmierzaj¹cych do ograniczenia skutków
i kosztów kryzysu15.
Podstawowymi przes³ankami dla sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa
w przypadku zapewnienia stabilnoœci systemu finansowego s¹:
– stabilnoœæ finansowa uznawana za dobro publiczne;
– niedoskona³oœci rynku finansowego, które zak³ócaj¹ jego sprawne funkcjonowanie;
– asymetria informacji przejawiaj¹ca siê w nierównym dostêpie do informacji
o uczestnikach transakcji finansowych, jako podstawy podejmowania decyzji finansowych;
– ryzyko systemowe16.
BANK CENTRALNY JAKO PODSTAWOWY ELEMENT
SIECI BEZPIECZEÑSTWA FINANSOWEGO
Od czasów staro¿ytnych po wspó³czesnoœæ rynki finansowe dozna³y wielu wstrz¹sów.
W zwi¹zku z tym inwestorzy tracili ulokowane œrodki. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
by³ brak uporz¹dkowania zasad emisji pieni¹dza oraz brak zasad dopuszczenia poœredników finansowych na rynek. Spoœród podmiotów wchodz¹cych w sk³ad sieci
bezpieczeñstwa finansowego pañstwa problemami, które powodowa³y wstrz¹sy jako
pierwsze zajê³y siê banki centralne. Maj¹ one najd³u¿sz¹ historiê dzia³ania na rzecz stabilnoœci finansowej pañstwa.
W dyskusji nad stabilizacj¹ systemu finansowego przez banki centralne w ramach
sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa przedstawiane s¹ ró¿ne argumenty. Mo¿na
je podzieliæ na dwie grupy: argumenty „za” i „przeciw” stabilizacji systemu finansowego. Do grupy argumentów za stabilizowaniem systemu finansowego przez bank centralny zaliczamy:
– w zakresie realizacji podstawowego celu banku centralnego stabilnoœæ systemu finansowego jest warunkiem powodzenia dzia³añ banku centralnego w zakresie polityki pieniê¿nej;
– bank centralny jest jedyn¹ instytucj¹ mog¹c¹ dostarczyæ prawny œrodek p³atniczy dla
gospodarki w terminach i kwotach niezbêdnych w sytuacji kryzysowej;
– pierwotnym celem banku centralnego by³a dba³oœæ o stabilne i p³ynne funkcjonowanie systemu finansowego i p³atniczego;
– bank centralny jest odpowiedzialny za sprawne i p³ynne funkcjonowanie systemu
p³atniczego i rozliczeniowego;
– jeden oœrodek decyzyjny i brak procedury parlamentarnej zwiêkszaj¹ skutecznoœæ
dzia³añ stabilizacyjnych;

15

O. Szczepañska, Stabilnoœæ finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, op. cit., s. 51.
16
O. Szczepañska, Podstawowe przes³anki, za³o¿enia i struktura sieci bezpieczeñstwa finansowego w œwietle teorii i doœwiadczeñ miêdzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1, s. 20–22,
http://www.bfg.pl/doc_media/wezel_871/026.pdf (16.08.2012).
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– krótkie opóŸnienia wewnêtrzne polityki sprzyjaj¹ terminowemu podejmowaniu nie-

zbêdnych dzia³añ stabilizacyjnych17.
W dyskusji dotycz¹cej stabilizacji systemu finansowego pañstwa przez bank centralny prezentowane s¹ równie¿ argumenty „przeciw”. Wœród nich mo¿emy wyró¿niæ
nastêpuj¹ce argumenty:
– stabilizowanie systemu finansowego przez bank centralny jest zagro¿eniem dla realizacji podstawowego celu banku centralnego;
– utrudnienia w uzyskaniu spo³ecznej akceptacji dla dzia³añ banku centralnego;
– realizacja funkcji banku centralnego powinna byæ podporz¹dkowana wy³¹cznie
osi¹gniêciu jego celu podstawowego;
– rozszerzenie celów banku centralnego nie jest zwi¹zane ze wzrostem liczby narzêdzi;
– w przypadku uznania stabilnoœci finansowej za cel banku centralnego nale¿y przyporz¹dkowaæ okreœlone narzêdzia realizacji tego celu;
– stabilnoœæ systemu finansowego nie spe³nia podstawowych warunków, jakie powinien spe³niaæ cel banku centralnego18.
STABILNOŒÆ FINANSOWA A STABILNOŒÆ MONETARNA
Ustawodawstwo poszczególnych pañstw unijnych nie zawsze jednak narzuca wprost
bankom centralnym obowi¹zek zapewnienia stabilnoœci systemu finansowego. Przegl¹d aktów prawnych reguluj¹cych dzia³alnoœæ banków centralnych wskazuje na to, ¿e
odniesienia do stabilnoœci finansowej w ustawach o bankach centralnych nie s¹ regu³¹19. Wspieranie stabilnoœci finansowej nie jest równie¿ formalnie zapisanym prawnie zadaniem Europejskiego Banku Centralnego. EBC podobnie jak Narodowy Bank
Polski dba przede wszystkim o stabilnoœæ cen na obszarze strefy euro. Taka sytuacja
zwi¹zana jest z konfliktem interesów wystêpuj¹cym w relacji: stabilnoœæ finansowa
– stabilnoœæ cen. Wspieranie przez bank centralny stabilnoœci finansowej jest zwi¹zane
z przejêciem przez niego czêœci funkcji nadzorczych nad systemem bankowym, a cele
nadzoru i cele polityki monetarnej mog¹ byæ sprzeczne20.
Z formalnego punktu widzenia stabilnoœæ finansowa ma ni¿szy priorytet ni¿ cel
monetarny (pieniê¿ny). W praktyce jednak banki centralne nie kwestionuj¹ swojego
zaanga¿owania w zapewnieniu stabilnoœci systemowi finansowemu w ramach sieci
bezpieczeñstwa finansowego pañstwa. G³ówne uzasadnieniem, na jakie powo³uj¹ siê
banki centralne w tej kwestii, to zwi¹zek stabilnoœci finansowej ze stabilnoœci¹ cen,
która jest statutowym celem wszystkich banków centralnych. Zale¿noœæ miêdzy tymi
dwoma celami jest obustronna. Sprawnoœæ systemu finansowego wp³ywa na warunki
realizacji polityki pieniê¿nej, natomiast skutecznoœæ polityki monetarnej ma wp³yw na
17

A. Matysek-Jêdrych, Rola banków centralnych w dzia³aniach na rzecz stabilnoœci finansowej.
Czêœæ I, „Bank i Kredyt”, Czêœæ edukacyjna 2011, nr 3, s. 6.
18
Ibidem.
19
O. Szczepañska, Stabilnoœæ finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, op. cit., s. 67.
20
G. Szustak, Bank centralny jako ogniwo sieci bezpieczeñstwa finansowego, w: Sieæ bezpieczeñstwa finansowego, op. cit., s. 54.
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kszta³towanie siê sytuacji w tym systemie. Opisana relacja sprawia, ¿e banki centralne
w pierwszym rzêdzie odpowiedzialne formalnie za stabilnoœæ cen, s¹ zainteresowane
sprawnym dzia³aniem systemu finansowego.
W dyskusji na temat zwi¹zku stabilnoœci finansowej ze stabilnoœci¹ monetarn¹
mo¿emy wyró¿niæ dwa nurty:
– nurt konwencjonalny (tradycyjny);
– nurt okreœlany new environment.
Przedstawiciele nurtu konwencjonalnego uznaj¹, ¿e stabilnoœæ finansowa i stabilnoœæ cen s¹ komplementarnymi celami banków centralnych. Wysoka inflacja to jeden
z najwa¿niejszych czynników prowadz¹cych do niestabilnoœci finansowej. W przypadku deflacji (ujemna inflacja) zmniejsza siê alternatywny koszt utrzymania gotówki, co
mo¿e spowodowaæ wycofanie wk³adów z banków, zmianami struktury ich pasywów
w kierunku bardziej p³ynnych i w konsekwencji redukcj¹ zysków banków. Jednak wiêkszoœæ ekonomistów reprezentuj¹cych nurt tradycyjny uwa¿a, ze stabilnoœæ cen jest
warunkiem, który sprzyja stabilnoœci finansowej, ale jej nie gwarantuje. Z kolei przedstawiciele nurtu new environment twierdz¹, ¿e utrzymuj¹ca siê przez d³ugi czas stabilna i niska inflacja mo¿e tworzyæ sprzyjaj¹ce warunki do dynamicznego wzrostu cen
aktywów. Zjawisko to nosi nazwê b¹bli spekulacyjnych21.
W Unii Gospodarczej i Walutowej szeœæ banków na siedemnaœcie ma prawny obowi¹zek zapewnienia stabilnoœci systemu finansowego. Grupê t¹ tworz¹: Bank Belgii,
Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii i Portugalii. Natomiast poza stref¹ euro obowi¹zek prawny zapewnienia stabilnoœci systemu finansowego maj¹ Bank Anglii i Narodowy Bank Wêgier22.
Ustawa o Narodowym Banku Polskim nie zawiera zapisu mówi¹cego, ¿e podstawowym celem dzia³alnoœci jest zapewnienie stabilnoœci systemu finansowego. Podstawowym celem banku centralnego w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o NBP jest
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rz¹du, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP23. Niemniej jednak w tym
samym artykule ust. 2 pkt 5, 6 i 6a wskazano, ¿e do zadañ NBP nale¿y regulowanie
p³ynnoœci banków, ich refinansowanie, kszta³towanie warunków niezbêdnych do rozwoju systemu bankowego oraz dzia³ania na rzecz stabilnoœci krajowego systemu finansowego24. Natomiast do zadañ Zarz¹du NBP zgodnie z art. 17, ust. 4 pkt 5 i 5a ustawy
o NBP nale¿y ocena funkcjonowania systemu bankowego i analiza stabilnoœci krajowego systemu finansowego25.
W pracach na rzecz stabilnoœci krajowego systemu finansowego bierze udzia³ Prezes NBP. Jest on cz³onkiem Komitetu Stabilnoœci Finansowej. Na podstawie ustawy
o Komitecie Stabilnoœci Finansowej zgodnie z art. 4 ust. 1 cz³onkami komitetu s¹ Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego i Przewodnicz¹cy Komisji Nad21

O. Szczepañska, Stabilnoœæ finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, op. cit., s. 76–88.
22
G. Szustak, Bank centralny jako ogniwo sieci bezpieczeñstwa finansowego, w: Sieæ bezpieczeñstwa finansowego, op. cit., s. 54.
23
Art. 3(1), Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. 2005, Nr 1, poz. 2.
24
Art. 3(2), Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, op. cit.
25
Art. 17(4), Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, op. cit.
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zoru Finansowego26. Celem dzia³ania komitetu zgodnie z art. 1 ust. 2 jest zapewnienie
efektywnej wspó³pracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilnoœci krajowego systemu finansowego poprzez wymianê informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie finansowym w kraju i za granic¹ oraz koordynacji dzia³añ w tym zakresie27.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Komitecie Stabilnoœci Finansowej Prezes NBP powinien:
1) dokonywaæ ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach miêdzynarodowych oraz zapewniæ w³aœciwy obieg informacji pomiêdzy cz³onkami Komitetu dotycz¹cych istotnych zdarzeñ i tendencji mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla
stabilnoœci krajowego systemu finansowego;
2) opracowywaæ i przyjmowaæ procedury wspó³dzia³ania na wypadek wyst¹pienia zagro¿enia dla stabilnoœci krajowego systemu finansowego;
3) koordynowaæ dzia³ania cz³onków Komitetu w sytuacji bezpoœredniego zagro¿enia
dla stabilnoœci krajowego systemu finansowego28.
Ponadto Narodowy Bank Polski zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o NBP mo¿e udzielaæ bankom kredytu refinansowego29 w z³otych w celu uzupe³nienia ich zasobów
pieniê¿nych. Natomiast art. 44 ust. 1 ustawy o NBP daje Narodowemu Bankowi Polskiemu mo¿liwoœæ przyjmowania od banków weksli do dyskonta i redyskonta30.
Bank centralny Szwecji (Riksbank) zgodnie z ustaw¹ dba o stabilnoœæ cen. Jednak
w ustawie jest artyku³ dotycz¹cy zapewnienia bezpiecznego i skutecznego systemu
rozliczeñ. Wed³ug oficjalnej interpretacji Banku Szwecji, funkcja wspierania bezpieczeñstwa i efektywnoœci systemu p³atniczego powinna byæ pojmowana szerzej – jako
zadanie wspierania stabilnoœci ca³ego systemu finansowego31. W zwi¹zku z tym dokonuje on ogólnej oceny i kontroli stabilnoœci systemu finansowego. Ma on prawo,
w wyj¹tkowych okolicznoœciach, dostarczenia p³ynnoœci instytucjom finansowym
nadzorowanym przez FSA32. Ponadto instytucje kredytowe lub inne instytucje nadzorowane przez FSA zobowi¹zane s¹ dostarczyæ Bankowi Szwecji niezbêdne informacje,
które wykorzystuje on do zapewnienia stabilnoœci systemu p³atniczego33.

26
Art. 4(1), Ustawa z 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilnoœci Finansowej, Dz. U. 2008,
Nr 209, poz. 1317.
27
Art. 1(2), Ustawa z 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilnoœci Finansowej, op. cit.
28
Art. 3(1), Ustawa z 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilnoœci Finansowej, op. cit.
29
Kredyt refinansowy to jeden z instrumentów polityki pieniê¿nej, który pozwala bankom komercyjnym na finansowanie ich dzia³alnoœci w drodze refinansowania siê w banku centralnym. Pe³ni
on wiele funkcji w systemie finansowym pañstwa. Najwa¿niejsze z nich to: refinansowanie operacji
aktywnych banków komercyjnych; wp³yw na rynkow¹ stopê procentow¹; pomoc w odzyskiwaniu
p³ynnoœci banku komercyjnego w sytuacjach nag³ego jej zachwiania; usprawnianie systemu rozliczeñ
pieniê¿nych; stabilizowanie od góry zmiennoœci rynkowych stóp procentowych; wp³yw na rozwój
rynków poszczególnych papierów wartoœciowych.
30
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 2005, Nr 1, poz. 2.
31
P. Sotomska-Krzysztofik, Jak Bank Szwecji wspiera stabilnoœæ finansow¹ za pomoc¹ polityki
informacyjnej, „Bank i Kredyt” 2005, nr 1, s. 17.
32
Instytucja nadzoruj¹ca system finansowy w Szwecji.
33
A. Matysek-Jêdrych, Rola banków centralnych w dzia³aniach na rzecz stabilnoœci finansowej,
op. cit., s. 14.
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DZIA£ANIA BANKÓW CENTRALNYCH W RAMACH
SIECI BEZPIECZEÑSTWA FINANSOWEGO PAÑSTWA
Do dzia³añ, jakie pe³ni¹ banki centralne w sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa zaliczamy:
– funkcjê po¿yczkodawcy ostatniej instancji;
– funkcjê zapobiegania destabilizacji systemu finansowego (nadzór bankowy);
– dba³oœæ o bezpieczeñstwo i sprawnoœæ systemu p³atniczego;
– prowadzenie polityki informacyjnej.
Koncepcje banku centralnego jako po¿yczkodawcy ostatniej instancji po raz pierwszy sformu³owali w XIX wieku H. Thomton i W. Bagehot. Widzieli oni potrzebê
pe³nienia przez bank centralny tej funkcji, uzasadniaj¹c to realizacj¹ nastêpuj¹cych celów:
– ochrony zasobów pieni¹dza w gospodarce;
– dzia³añ zgodnych z d³ugoterminowym celem stabilnego wzrostu poda¿y pieni¹dza;
– dzia³añ na rzecz stabilnoœci ca³ego systemu bankowego, a nie tylko w celu wsparcia
pojedynczych instytucji finansowych;
– ograniczenia skali niepewnoœci co do dzia³añ w³adz monetarnych w warunkach kryzysu34.
Bank centralny z definicji jest zaanga¿owany w tworzenie sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa, poniewa¿ tradycyjnie pe³ni rolê po¿yczkodawcy ostatniej szansy
przez co dostarcza p³ynnoœci instytucjom, w których jest ona zagro¿ona. Banki komercyjne finansuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ przede wszystkim z depozytów gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw. Pozyskuj¹ te¿ czêœæ œrodków z od innych banków na rynku
miêdzybankowym. Mo¿e jednak wyst¹piæ sytuacja, w której instytucje finansowe nie
bêd¹ ufaæ sobie nawzajem. Wtedy pozyskanie œrodków z rynku miêdzybankowego staje siê problemem. Szczególnie uwidoczni³o siê to zjawisko w przypadku obecnego kryzysu. Bank mo¿e mieæ równie¿ problemy z finansowaniem w momencie znacznego
odp³ywu depozytów. W takiej sytuacji bank komercyjny nie jest w stanie zdobyæ gotówki, aby wyp³aciæ depozyty wszystkim oczekuj¹cym klientom. Prowadzi to do sytuacji,
gdzie banki komercyjne zwracaj¹ siê o pomoc do banku centralnego. W momencie kiedy bank centralny udostêpnia œrodki finansowe bankom pod zastaw papierów d³u¿nych
jest realizowana funkcja po¿yczkodawcy ostatniej instancji35. Oczywiœcie po¿yczkodawca ostatniej instancji powinien legitymowaæ siê pe³n¹ zdolnoœci¹ do refinansowania banków. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniego stopnia p³ynnoœci sektora
bankowego. Pojawienie siê niedoboru p³ynnoœci stwarza zagro¿enie dla pojedynczych
banków, a w konsekwencji mo¿e spowodowaæ niestabilnoœæ ca³ego systemu bankowego.
Jak wynika z regulacji Unii Europejskiej, dzia³alnoœæ banków centralnych jako instytucji
po¿yczkodawcy ostatniej instancji jest najs³abszym ogniwem sieci bezpieczeñstwa finansowego. W wiêkszoœci krajów unii nie jest ona formalnie przypisana bankom centralnym. Zosta³a ona zapisana w ustawie o Banku Szwecji, Narodowym Banku Wêgier, Banku Portugalii
oraz Memorandum of Understanding na rzecz stabilnoœci Banku Anglii. Je¿eli chodzi o Eu34

T. Humphrey, The Lender of Last Resort: The Concept on History, „Economic Review”,
March/April 1989. Cyt. za: O. Szczepañska, Funkcja stabilnoœci finansowej w Eurosystemie, „Bank
i Kredyt” 2004, nr 6, s. 12.
35
W. Kozio³, Po¿yczkodawca ostatniej instancji, „Rzeczpospolita”, 21.01.2011, s. I1.
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ropejski Bank Centralny to nie mo¿e on udzielaæ bezpoœredniej pomocy finansowej wspieraj¹cej p³ynnoœæ systemów bankowych pañstw cz³onkowskich. Pomocy takiej mo¿e udzielaæ
w stosunku do pojedynczego zagro¿onego banku strefy euro. Brakuje równie¿ regulacji unijnych dotycz¹cych procedur wspierania p³ynnoœci banków transgranicznych36.
Wspó³czeœnie literatura definiuje funkcjê po¿yczkodawcy ostatniej instancji jako
awaryjne wsparcie p³ynnoœciowe37. Przes³ankami decyduj¹cymi o tym, ¿e bank centralny powinien pe³niæ funkcjê po¿yczkobiorcy ostatniej instancji w sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa jest asymetria informacji i ryzyko systemowe. Zjawisko
asymetrii informacji na rynku finansowym powoduje, ¿e nawet bank wyp³acalny mo¿e
byæ nara¿ony na masowe wycofanie depozytów lub lokat miêdzybankowych w czasie
kryzysu. Ryzyko systemowe na rynku finansowym polega na tym, ¿e kryzys jednej instytucji finansowej mo¿e szybko przenieœæ siê na resztê uczestników rynku i powa¿nie
zak³óciæ funkcjonowanie ca³ego systemu38.
Podstawow¹ i wyró¿niaj¹c¹ cech¹ banku centralnego jako instytucji po¿yczkodawcy ostatniej instancji jest szybkoœæ, z jak¹ bank centralny mo¿e zareagowaæ na problem
pojedynczego banku, wynikaj¹cy z utraty p³ynnoœci. ¯adna inna instytucja nie jest
w stanie zasiliæ rachunku banku praktycznie natychmiast i w zasadzie bez maksymalnych limitów co do wysokoœci kwoty wsparcia39.
Awaryjne wsparcie banku centralnego jako po¿yczkodawcy ostatniej instancji powinno jednak byæ uruchomione wówczas, gdy kryzysu nie da siê rozwi¹zaæ metodami
rynkowymi i gdy istnieje ryzyko „zara¿enia” kryzysem. W takiej sytuacji kryzys jednej
instytucji finansowej przenosi siê na innych uczestników rynku, a nawet pañstwa.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z zasilaniem p³ynnoœci banków uznanych za
niewyp³acalne, to bank centralny co do zasady nie powinien udzieliæ im wsparcia p³ynnoœciowego. Powinien jednak rozwa¿yæ jakie wi¹¿¹ siê z tym skutki dla ca³ego sytemu
finansowego40. Bank centralny, realizuj¹c funkcjê po¿yczkodawcy ostatniej instancji, posiada w³aœciwe instrumenty pozwalaj¹ce na stabilizacjê p³ynnoœci sektora bankowego, a co
za tym idzie zapewnienia mu bezpieczeñstwa. Do instrumentów tych zaliczamy: system
rezerw obowi¹zkowych, operacje otwartego rynku, operacje kredytowo-depozytowe41.
Istotnym instrumentem wsparcia p³ynnoœciowego, a co za tym idzie realizacji funkcji po¿yczkodawcy ostatniej instancji w czasie kryzysu s¹ porozumienia swapowe42.
Zosta³y one utworzone przez System Rezerwy Federalnej w 1962 r.43
36

A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo rynku finansowego w œwietle prawa Unii Europejskiej,
Warszawa 2008, s. 310 i 356.
37
Dong He, Emergency LiquiditySupport Facilities, IMF Working Paper 2000, WP/00/79, s. 6.
38
O. Szczepañska, P. Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszyn, Banki centralne wobec kryzysów
w systemie bankowym, „Materia³y i Studia” 2009, z. 179, s. 11, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms179.pdf (16.08.2012).
39
Ibidem, s. 9.
40
A. M. Jurkowska, Bank centralny a bezpieczeñstwo i stabilnoœæ systemu finansowego, w: £ad
instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruñ 2005, s. 266.
41
A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, t. XII, Warszawa 2011, s. 132–142.
42
Swap – umowa miêdzy dwiema lub wiêcej stronami obejmuj¹ca wymianê przep³ywów gotówkowych.
43
J. Bogo³êbska, Rola wspó³pracy banków centralnych w stabilizowaniu miêdzynarodowego œrodowiska finansowego. Doœwiadczenia kryzysu finansowego 2007–2009, w: Od kryzysu do o¿ywienia.
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Pozytywna ocena efektywnoœci uruchomionych porozumieñ swapowych w czasie
kryzysu sprawi³a, ¿e bez wspó³pracy banków centralnych globalna niestabilnoœæ finansowa by³aby znacznie wiêksza. Okazuje siê, ¿e efektywnoœæ porozumieñ swapowych
wynika g³ównie z szybkoœci reakcji banków centralnych w dostarczaniu p³ynnoœci
i du¿ej wartoœci transferowych funduszy44.
Funkcja nadzoru bankowego jest zwi¹zana z histori¹ banków centralnych. Proces
przyznawania bankom centralnym kompetencji nadzoru bankowego przebiega³ na dwa
sposoby: ewolucyjnie, czyli przez stopniow¹ zmianê ich funkcji i roli w systemie bankowym oraz poprzez decyzje administracyjne rz¹du.
Z czasem banki centralne otrzyma³y przywileje wyró¿niaj¹ce ich z innych banków.
Dzia³o siê tak dlatego, ¿e gromadzi³y i przechowywa³y one dochody pañstwa oraz realizowa³y jego wydatki, a w zamian rz¹dy przyznawa³y im przywileje daj¹ce przewagê
nad pozosta³ymi bankami. Konsekwencj¹ sprawowania przez banki centralne po¿yczkodawcy ostatniej instancji by³o prawo do kontroli nad nimi.
Obecnie bior¹c pod uwagê kryterium dotycz¹ce stopnia zaanga¿owania banku centralnego w nadzór bankowy, mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce modele organizacji nadzoru:
– nadzór bankowy w banku centralnym;
– nadzór bankowy wydzielony z banku centralnego;
– model poœredni.
Nadzór bankowy w banku centralnym oznacza, ¿e jest on formalnym organem nadzoru bankowego. Takie umiejscowienie nadzoru bankowego oznacza najwy¿szy stopieñ zaanga¿owania banku centralnego w nadzór nad bankami. W tym modelu bank
centralny posiada pe³ny dostêp do informacji o bankach i dysponuje wszystkimi instrumentami nadzorczymi. Model, w którym bank centralny sprawuje nadzór nad systemem bankowym jest rozwi¹zaniem powszechnie stosowanym na œwiecie. Na uwagê
zas³uguj¹ rozwi¹zania w Holandii, Czechach i S³owacji, gdzie integracja nad ca³ym
sektorem finansowym jest umieszczona w strukturach banku centralnego. Oznacza
to poszerzenie kompetencji nadzorczych banku centralnego o inne sektory systemu
finansowego45.
Dzia³ania nadzorcze odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa
finansowego. Bezpoœrednie kompetencje nadzorcze nad instytucjami finansowymi ma
Rezerwa Federalna. S¹ to bardzo szerokie kompetencje. Niespotykane dotychczas
kompetencje wprowadzi³a ustawa Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act z 21 lipca 2010 r. Ustawa ta poszerza kompetencje nadzorcze Fed na inne
firmy, których upadek móg³by stanowiæ zagro¿enie dla stabilnoœci sektora finansowego. S¹ to firmy o znaczeniu systemowym, wskazane przez Radê ds. Nadzorowania Stabilnoœci Finansowej46.

Dylematy wspó³czesnej polityki finansowej, red. J. L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuœciñska, Warszawa 2011, s. 50.
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Ibidem, s. 58.
45
O. Szczepañska, Stabilnoœæ finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, op. cit., s. 157–158.
46
A. Matysek-Jêdrych, Rola banków centralnych w dzia³aniach na rzecz stabilnoœci finansowej,
op. cit., s. 18.
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Umiejscowienie nadzoru poza bankiem centralnym oznacza, ¿e w pañstwie funkcjonuje odrêbna instytucja nadzoru finansowego lub nadzoru bankowego, a bank centralny nie ma ¿adnych kompetencji kontroli nad bankami. W takim przypadku wszelkie
informacje mo¿e uzyskaæ od odrêbnej instytucji nadzorczej. Ustawodawcy dbaj¹, aby
w krajach, gdzie funkcjonuje odrêbna instytucja nadzoru finansowego zosta³y stworzone odpowiednie warunki do wspó³pracy i wymiany informacji instytucji nadzoru z bankiem centralnym. Polegaj¹ one na operacyjnym zaanga¿owaniu banku centralnego
w wykonywanie czynnoœci nadzorczych, takich jak prowadzenie inspekcji bankowych
„na miejscu” lub analiz „zza biurka”. Chodzi równie¿ o wspólne zasoby banku centralnego i instytucji nadzorczej, najczêœciej wspólne bazy danych, personel, obs³uga techniczna, IT; wspó³udzia³ banku centralnego we w³adzach instytucji nadzorczej lub
wp³yw banku centralnego na obsadê stanowisk we w³adzach nadzoru, a tak¿e o podpisywanie specjalnych porozumieñ na temat wymiany informacji i wspó³pracy na rzecz
stabilnoœci finansowej47.
Model poœredni polega na tym, ¿e bank centralny nie jest formalnym organem nadzoru, a w kraju istniej¹ inne instytucje odpowiedzialne za nadzór bankowy. Jednak
w praktyce banki centralne maj¹ dostêp do informacji i w ró¿nym stopniu anga¿uj¹ siê
w bie¿¹ce sprawowanie nadzoru. Przyk³adem zastosowania poœredniego modelu nadzoru by³a Polska (do 2008 r.), Francja, Niemcy i Austria48. W Niemczech bank centralny wykonuje okreœlone zadania nadzorcze, ale formalnym organem kontroli jest
wyspecjalizowana instytucja. Na podstawie ustawy z 22 kwietnia 2002 r. o utworzeniu
federalnej instytucji sprawuj¹cej zintegrowany nadzór nad us³ugami finansowymi powsta³ nowy urz¹d Federalna Finansowa W³adza Nadzorcza (tzw. BaFin). W odniesieniu do funkcji nadzoru bankowego ustawa zobowi¹zuje BaFin do wspó³pracy
z Federalnym Bankiem Niemiec (DB). Polega ona na sprawowaniu bie¿¹cego nadzoru
nad wszystkimi instytucjami prowadz¹cymi operacje bankowe. Dokonuje siê tego na
drodze badania sprawozdañ banków oraz kontroli „na miejscu”. Istotnym elementem
tej wspó³pracy jest równie¿ konsultowanie przepisów i regulacji wp³ywaj¹cych na zachowania banków wydawanych przez BaFin z bankiem centralnym Niemiec. Jednoczeœnie DB jest zobowi¹zany do bie¿¹cego informowania BaFin o istotniejszych
decyzjach oraz wa¿niejszych faktach maj¹cych miejsce w dzia³alnoœci banków49.
Sprawny system p³atniczy to warunek prawid³owego przebiegu wszelkich operacji
gospodarczych. Obecnie gospodarka jest uzale¿niona od szybkiego, taniego i bezpiecznego przesy³ania œrodków pieniê¿nych. Instytucj¹, która dzia³a w ramach sieci
bezpieczeñstwa finansowego i jest odpowiedzialna za prawid³owe funkcjonowanie
systemu p³atniczego jest bank centralny.
Skuteczne kontrolowanie przez banki centralne systemów p³atniczych wymaga ich
systematycznego kontrolowania. W zwi¹zku z tym banki musz¹ korzystaæ z szeregu informacji o funkcjonowaniu systemu. Istotne jest zatem prawne zagwarantowanie bankom centralnym dostêp do tych informacji. Bank Anglii, Bank Japonii czy Narodowy
47
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Bank Polski nie s¹ prawnie uprawnione do gromadzenia informacji o funkcjonowaniu
systemów p³atniczych. Konsekwencj¹ przeprowadzonych kontroli jest mo¿liwoœæ
wp³ywu przez bank centralny na uczestników systemów p³atniczych. Takie gwarancje
prawne maj¹ Bank Kanady, Bank Szwajcarii i Europejski Bank Centralny. W przypadku Narodowego Banku Polskiego i Rezerwy Federalnej prawo to jest ograniczone50.
W dziedzinie nadzoru nad systemem p³atniczym przez banki centralne zwrócono
uwagê na wspó³pracê miêdzy nimi. Zwi¹zana jest ona z przeobra¿eniami wspó³czesnego systemu finansowego. W rezultacie bezpieczeñstwo funkcjonowania krajowego
systemu p³atniczego coraz bardziej zale¿y od dzia³ania systemów p³atniczych w innych
pañstwach. Wzmacniaj¹c¹ przes³ank¹ tej wspó³pracy w strefie euro s¹ dzia³ania integracyjne. Istotne ró¿nice miêdzy prowadzonymi dzia³aniami nadzorczymi banków
centralnych a stanem prawnym w tym zakresie doprowadz¹ do dostosowañ regulacji,
zwiêkszaj¹cych uprawnienia banków centralnych w tym wzglêdzie. D¹¿y siê równie¿
do tego, aby w systemach finansowych pañstw wysoko rozwiniêtych ujednoliciæ standardy funkcjonowania systemów p³atniczych51.
Metody, za pomoc¹ których banki centralne pos³uguj¹ siê, aby wprowadziæ konieczne zmiany w systemie p³atniczym mog¹ byæ nastêpuj¹ce52:
– moralna perswazja to najczêœciej wykorzystywany przez banki centralne sposób oddzia³ywania na system p³atniczy. Nieformalne rozmowy z operatorami s³u¿¹ budowaniu atmosfery wspólnego dzia³ania na rzecz stabilnoœci systemów p³atniczych;
– dobrowolne uzgodnienia i porozumienia miêdzy bankiem centralnym a okreœlonym systemem p³atnoœci. Powinny one zawieraæ listê standardów, jakie system powinien spe³niaæ, oraz okreœlaæ kompetencje banku centralnego w zakresie ich
weryfikacji;
– statutowe uprawnienia do egzekwowania decyzji. W takim przypadku prawo reguluje kompetencje nadzorcze banku centralnego w zakresie zbierania informacji, przeprowadzania inspekcji na miejscu, licencjonowania systemów p³atnoœci, nak³adania
kar, przyznawania i uchylania cz³onkostwa w systemie.
Przejrzyste zasady funkcjonowania banków centralnych wymagaj¹ stosowania
przejrzystych zasad ich funkcjonowania. W pañstwach, gdzie bank centralny komunikuje siê z rynkami lepiej utrzymuje siê wskaŸnik wzrostu cen na za³o¿onym poziomie.
Taka sytuacja powoduje, ¿e wszystkie podmioty rynku finansowego powinny mieæ dostêp do informacji dotycz¹cych celów dzia³ania banku centralnego. Dlatego ogromn¹
rolê odgrywa polityka informacyjna, jak¹ realizuje bank centralny w ramach sieci bezpieczeñstwa finansowego. Informacje, które podaje bank centralny powinny byæ konkretne
i przydatne jego odbiorcom. Funkcja ta pozwala podmiotom na rynku finansowym
zidentyfikowaæ ewentualne zagro¿enia i odpowiednio wczeœnie podj¹æ kroki zwi¹zane
z zapewnieniem stabilnoœci finansowej pañstwa. Komunikacja banku centralnego
z uczestnikami rynku finansowego zwi¹zana jest z d¹¿eniem do ograniczenia zjawiska
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asymetrii informacji i wzbogacenia wiedzy uczestników rynku o zachowania innych
podmiotów. Informacje zamieszczone w raportach dostarczaj¹ wiedzy podmiotom indywidualnym takim jak gospodarstwa domowe, przedsiêbiorstwa o mo¿liwoœciach
oceny zagro¿eñ i ewentualnej zmiany zachowañ. Polityka informacyjna realizowana
przez bank centralny pe³ni równie¿ istotn¹ rolê edukacyjn¹ poniewa¿ stosowane instrumenty finansowe s¹ coraz bardziej skomplikowane.
Banki centralne prowadz¹ politykê informacyjn¹ przez prezentacje swoich analiz
w seriach zeszytów naukowych, artyku³ach. Przedstawiaj¹ je w formie raportów miesiêcznych czy przegl¹dów kwartalnych. W zwi¹zku z zaanga¿owaniem siê banków
centralnych w sieæ bezpieczeñstwa finansowego pañstwa rozpoczê³y one publikacjê
raportów o stabilnoœci finansowej53.
Bank Szwecji jest pionierem wœród banków centralnych, który dostrzeg³ potrzebê
publikowania materia³ów, analiz i opracowañ na tematy zwi¹zane ze stabilnoœci¹ finansow¹54. Opublikowa³ je w 1997 r. w Raporcie o Stabilnoœci Finansowej. W dokumencie tym omówiono sytuacjê w zakresie stabilnoœci sektora bankowego Szwecji. Od
tego momentu publikowane s¹ analizy Banku Szwecji na temat stabilnoœci finansowej
szwedzkiego sektora bankowego55.
Raport o Stabilnoœci Finansowej odgrywa podstawow¹ rolê zarówno w polityce
wspierania stabilnoœci finansowej Banku Szwecji, jak i w jego komunikacji ze œwiatem
zewnêtrznym. Dokument ma stanowiæ Ÿród³o wiedzy zachêciæ do publicznej debaty na
tematy zwi¹zane ze stabilnoœci¹ finansow¹, dostarczaj¹c politykom, spo³eczeñstwu,
mediom, a przede wszystkim uczestnikom rynków finansowych odpowiednich informacji oraz metod stosowanych w analizach56.
Zakres publikowanych przez bank centralny informacji ma jednak pewne granice.
Œrodowisko finansowe nie mo¿e wiedzieæ o wszystkich przysz³ych decyzjach banku
centralnego, poniewa¿ wzmaga to sk³onnoœæ do dzia³añ spekulacyjnych.
Dzia³ania Banku Szwecji w zakresie dba³oœci o stabilnoœæ finansow¹ zwi¹zane s¹
z kryzysem lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. W momencie, gdy kryzys mia³ charakter
systemowy i obj¹³ znaczn¹ czêœæ szwedzkich banków, rz¹d uzna³ za stosowne zapewniæ ogólne gwarancje dla banków. Du¿e znaczenie dla tych dzia³añ mia³o powszechne
poparcie polityczne. Brak takiego poparcia móg³ jeszcze bardziej podwa¿yæ zaufanie
do szwedzkiego systemu bankowego i pog³êbienia siê kryzysu. Wspieraj¹c ogólny
konsensus w tej sprawie, rz¹d zobowi¹za³ siê do ujawnienia opozycji wszelkich informacji dotycz¹cych podejmowanych dzia³añ w zakresie wspierania banków. W Szwecji
uda³o siê oprzeæ chêci ukrywania rzeczywistych rozmiarów wystêpuj¹cych problemów. Dokonano tego przez otwarte prezentowanie na wczesnym etapie rozwoju sytuacji
wszystkich oczekiwanych strat. Informowano spo³eczeñstwo, krajowy i zagraniczny
rynek finansowy. Spo³eczeñstwo przyjê³o pozytywnie zastosowan¹ politykê Banku
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Szwecji i nie by³o powa¿nej utraty zaufania do systemu bankowego w ca³ym okresie
trwania kryzysu57.
Narodowy Bank Polski, prowadz¹c politykê informacyjn¹, publikuje roczny raport
o stabilnoœci systemu finansowego, a tak¿e roczny raport Rozwój systemu finansowego
w Polsce, pó³roczny raport Przegl¹d stabilnoœci systemu finansowego. Trzy razy
w roku publikowana jest projekcja inflacji i PKB. Narodowy Bank Polski opracowuje
i upublicznia statystyki dotycz¹ce sektora bankowego. S¹ one publikowane w Dziennikach Urzêdowych NBP, Monitorze Polskim. Prze³omem w polityce informacyjnej banku sta³o siê wprowadzenie Internetu. Dziêki niemu mamy natychmiastowy przekaz
informacji do nieograniczonej liczby odbiorców ze strony NBP. W politykê informacyjn¹ w³¹czona jest równie¿ Rada Polityki Pieniê¿nej za poœrednictwem, której Narodowy Bank Polski kontaktuje siê z otoczeniem. Rada Polityki Pieniê¿nej publikuje
za³o¿enia polityki pieniê¿nej, sprawozdania z wykonania za³o¿eñ polityki pieniê¿nej,
kwartalne raporty o inflacji, œrednioterminowe strategie polityki pieniê¿nej oraz opinie
do projektu ustawy bud¿etowej. Ponadto Rada Polityki Pieniê¿nej przygotowuje komunikaty i konferencje prasowe po comiesiêcznych obradach.
Najnowszym kana³em informacyjnym banku centralnego s¹, publikowane w niektórych pañstwach, np. w Norwegii czy Szwecji, tzw. „œcie¿ki przysz³ych stóp procentowych”. Takie postêpowanie sugeruje równie¿ Zarz¹d NBP Radzie Polityki Pieniê¿nej,
domagaj¹c siê dyskusji o celowoœci wprowadzenia takiego kana³u w Polsce58.
Europejski Bank Centralny w ramach realizacji polityki pieniê¿nej, przekazuje
uczestnikom rynku finansowego bie¿¹ce informacje. Pozwala to na utrzymanie wzrostu cen w za³o¿onych granicach. Bank centralny strefy euro przywi¹zuje du¿¹ wagê do
tego, aby informacje przekazywane by³y odbiorcom w czasie rzeczywistym. Przekazywanie informacji przez banki centralne powinny byæ równie¿ otwarte, jednoznaczne
i przejrzyste, co sprzyja zrozumieniu przez spo³eczeñstwo jak wygl¹da prowadzenie
polityki pieniê¿nej. Do kana³ów kontaktowych w ramach polityki informacyjnej Europejski Bank Centralny wykorzystuje organizowane comiesiêczne konferencje prasowe
organizowane przez Prezesa i Wiceprezesa bezpoœrednio po pierwszym w danym
miesi¹cu posiedzeniu Rady Prezesów. W ramach tej konferencji jest czas na zadawanie
pytañ i odpowiedzi, umo¿liwia to przedstawienie opinii publicznej aktualnych i bezstronnych wyjaœnieñ dotycz¹cych decyzji w zakresie polityki pieniê¿nej. Wa¿nym kana³em
komunikacji stosowanym przez EBC jest Biuletyn Miesiêczny w którym przedstawia siê
kompleksow¹ analizê otoczenia gospodarczego i sytuacji monetarnej. Ponadto Prezes
Europejskiego Banku Centralnego cztery razy w roku staje przed Komisj¹ Gospodarcz¹
i Monetarna Parlamentu Europejskiego, wyjaœniaj¹c decyzje dotycz¹ce polityki pieniê¿nej. Posiedzenie Komisji jest otwarte i publikowane na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego i EBC. Wywiady i wyst¹pienia cz³onków Zarz¹du i Rady Prezesów
EBC s¹ równie¿ wa¿nym elementem polityki komunikacyjnej59.
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***
W ostatnich latach problematyka stabilizowania systemu finansowego sta³a siê
przedmiotem wielu dyskusji w aspekcie teoretycznym i politycznym. Jak wiemy podstawowym celem dzia³alnoœci banku centralnego jest dba³oœæ o stabilny poziom cen.
Obecnie podejmuje siê dzia³ania, aby banki centralne obci¹¿yæ jeszcze jednym dodatkowym celem, jakim jest stabilnoœæ systemu finansowego. Mo¿e to zagroziæ skutecznoœci realizacji podstawowego celu. Sytuacja ta rodzi potrzebê zdefiniowania zakresu
dzia³añ stabilizacyjnych banku centralnego w aktach prawnych.
Od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku nast¹pi³o zwiêkszenie znaczenia stabilnoœci
finansowej w hierarchii celów banków centralnych. Cel ten jest nadal kontynuowany.
Mo¿e on byæ realizowany przez udzia³ banku centralnego w sieci bezpieczeñstwa finansowego. Powodem dla którego bank centralny anga¿uje siê w dzia³ania sieci bezpieczeñstwa finansowego jest to, ¿e prawid³owo funkcjonuj¹cy i rozwijaj¹cy siê
system finansowy korzystnie wp³ywa na wzrost gospodarczy i dobrobyt spo³eczny. Powoduje to, ¿e stabilnoœæ finansowa traktowana jest jako dobro publiczne. W zwi¹zku
z tym ca³y system finansowy powinien korzystaæ ze wsparcia instytucji tworz¹cych
sieæ bezpieczeñstwa finansowego, a w szczególnoœci ze wsparcia banku centralnego.
Dba³oœæ banków centralnych o stabilnoœæ systemu finansowego w ramach sieci bezpieczeñstwa tworzy sprzyjaj¹ce warunku dla realizacji podstawowego celu, jakim jest stabilnoœæ cen.
Dzia³ania banku centralnego podejmowane w zakresie stabilnoœci finansowej w ramach sieci bezpieczeñstwa finansowego powinny byæ ukierunkowane przede wszystkim
na60: zapewnienie sprawnoœci i bezpieczeñstwa systemów p³atniczych, pog³êbianie
oceny stanu stabilnoœci finansowej na podstawie tzw. analiz makroostro¿noœciowych,
a tak¿e na znaczne wykorzystanie i zwiêkszenie roli polityki informacyjnej dotycz¹cej
czynników i warunków stabilnoœci finansowej. Chodzi równie¿ o zachowanie, a nawet
zwiêkszanie roli banku centralnego w sprawowaniu funkcji nadzoru bankowego i szerzej – nadzoru finansowego61.
Znaczenie banku centralnego w sieci bezpieczeñstwa finansowego wzrasta. Potwierdzeniem tej tendencji jest fakt, ¿e Europejski Bank Centralny przywi¹zuje du¿e
znaczenie do anga¿owania siê w zapewnienie stabilnoœci finansowej.
Bank centralny w ramach sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa powinien
pe³niæ aktywn¹ rolê wiod¹c¹. Mo¿e on znacz¹co wp³ywaæ na to co siê dzieje na rynku
zarówno, gdy brak zagro¿enia kryzysem, jak i w czasie jego przebiegu. Nie jest mo¿liwe, aby bank centralny funkcjonowa³ poza sieci¹ bezpieczeñstwa finansowego. Bank
centralny powinien pe³niæ kluczow¹ rolê w procesie wymiany informacji w warunkach
kryzysowych. Zbytnie zaanga¿owanie banku centralnego w sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa niesie za sob¹ ryzyko nadu¿ycia. Grozi zachêceniem rz¹dów do
bezczynnoœci. Wynika to z przeœwiadczenia, ¿e inni wykonuj¹ zadania, które oni uwa¿aj¹ za zbyt trudne.
60
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STRESZCZENIE
Artyku³ poœwiêcony jest funkcjonowaniu banku centralnego w sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa. Charakteryzuje pojêcie bezpieczeñstwa, bezpieczeñstwa finansowego oraz
jego cele. Nastêpnie autor prezentuje bank centralny jako g³ówny podmiot sieci bezpieczeñstwa
finansowego pañstwa, przedstawiaj¹c jego g³ówne dzia³ania. S¹ one przedmiotem rozwa¿añ
w dalszej czêœci artyku³u. Zaliczamy do nich: funkcjê po¿yczkodawcy ostatniej instancji, funkcjê zapobiegania destabilizacji systemu finansowego (nadzór bankowy), dba³oœæ o bezpieczeñstwo i sprawnoœæ systemu p³atniczego, prowadzenie polityki informacyjnej. Autor odwo³uje siê
do doœwiadczeñ EBC, NBP, Banku Szwecji i Federalnego Banku Niemiec zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ w ramach sieci bezpieczeñstwa finansowego pañstwa. W zakoñczeniu autor stwierdza,
¿e bank centralny powinien pe³niæ aktywn¹ rolê wiod¹c¹ w sieci bezpieczeñstwa finansowego
pañstwa.

POLICY OF THE CENTRAL BANK
AND FINANCIAL SECURITY OF A STATE
ABSTRACT
This article concerns functioning of the central bank in the financial safety net of the country.
It is characterized by the concept of security, financial security and its objectives. The author
then presents the central bank as the main entity of the financial security of the network by presenting its main activities. They are the subject of discussion in the following part of in this article. These include: the function of lender of last resort, the function of preventing destabilizing
the financial system (banking supervision), attention to safety and efficiency of the payment system, conducting the information policy. The author refers to the experience of the ECB, the NBP,
the Bank of Sweden and the Federal Bank of Germany related to the atcivities of the financial
safety net of the country. In conclusion, the author states that the central bank should play an active role in the financial safety net of the country.

