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Od wybuchu w 2008 r. kryzysu eko-
nomicznego i finansowego gospodarka 

światowa pozostaje w trwałej niestabilno-
ści makroekonomicznej. Globalny kryzys, 
ewoluujący od kryzysu bankowego – ostrej 
fazy załamania rynku kredytowego, przez 
kryzys zadłużenia, kryzys wzrostu gospo-
darczego oraz rynku akcji i załamanie się 

Od kilku lat trwa dyskusja nad optymalną strategią wyjścia ze światowego 
spowolnienia gospodarczego, poszukuje się form działań antykryzysowych 
i podejmuje różne przedsięwzięcia w obszarze polityki fiskalnej i pieniężnej, 
mające zwiększyć wzrost gospodarczy. Wobec nieskuteczności polityki fiskal-
nej stwierdzono, że jedynymi instytucjami mogącymi efektywnie reagować na 
kryzys zadłużenia i stagnację mogą być główne banki centralne, których po-
lityka pieniężna stała się nadzieją na trwały wzrost gospodarczy i zakończe-
nie kryzysu finansowego. Powszechne łagodzenie ilościowe polityki pieniężnej 
umożliwia wprawdzie zmniejszenie restrykcyjności polityki fiskalnej, jednak 
w ograniczonym stopniu przyczynia się do pobudzenia wzrostu gospodarczego.  
Jednocześnie środowisko bardzo niskich stóp procentowych tworzy ryzyko 
wzrostu zadłużenia oraz wypłacalności krajów i podmiotów gospodarczych.
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cen nieruchomości, do kryzysu społecz-
no-politycznego, wynikającego z wysokiej 
skali bezrobocia, rozwarstwienia społecz-
nego i zubożenia społeczeństw, powodu-
jącego narastanie w 2014 r. populistycz-
nych ruchów w Europie, naruszył głęboko  
wiele dziedzin życia społeczno-ekono-
micznego. Obnażył narastającą skalę 
tej wielopłaszczyznowej nierównowa-
gi, z podstawowym, zaostrzającym się 
rozdźwiękiem między sektorem finan-
sowym a gospodarką realną. Na rosnącą 
rolę rynków finansowych, tak zwanej fi-
nansyzacji i niecierpliwego kapitalizmu 
oraz zmian w sferze zarządzania i własno-
ści dużych firm zwracano uwagę jeszcze 
przed kryzysem1. Jednak dopiero kry-
zys gospodarczy i finansowy ostatnich 
lat przewartościował ocenę tych zjawisk 
i unaocznił pilną potrzebę reakcji świa-
towych i krajowych instytucji publicz-
nych na przyczyny i efekty sprzężenia 
i zarażania rynków, wzajemne współza-
leżności reakcji – państwa, banków cen-
tralnych, podmiotów gospodarczych 
i finansowych, w szczególności rynków  
finansowych w powstawaniu i narastaniu 
nierównowagi, będącej następstwem nie 

tylko kryzysów gospodarczych, ale i dzia-
łań tych podmiotów2.

Szczególnie negatywnym skutkiem tej 
nierównowagi jest utrzymująca się od kilku 
lat słabość ożywienia w gospodarce świato-
wej, wieloletnia już stagnacja w strefie euro 
i wzrost długu publicznego we wszystkich 
niemal krajach, choć oczekiwane jest jego 
nieznaczne przyspieszenie w tym roku. 

Cechą charakterystyczną w gospodar-
ce światowej jest obecnie wyraźne zróż-
nicowanie sytuacji gospodarczej i prowa-
dzonej polityki gospodarczej między po-
szczególnymi państwami (blokami państw). 
W USA od 2014 r. trwa umiarkowane 
ożywienie gospodarcze. Według prognoz 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
(MFW) i Banku Rezerwy Federalnej (Fed) 
z 2014 r. oraz ze stycznia tego roku, w 2015 r. 
można spodziewać się utrzymania ożywie-
nia w gospodarce amerykańskiej – powyżej 
wieloletniego trendu, w warunkach wzro-
stu zatrudnienia i obniżania się bezrobo-
cia, poprawiających się nastrojów konsu-
mentów i dynamiki konsumpcji3.

W Unii Europejskiej zaś, w szczegól-
ności w strefie euro, wzrost gospodar-
czy pozostaje na niskim poziomie, przy 

. 
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utrzymujących się problemach struktural-
nych części państw i wysokim przyroście 
zadłużenia publicznego poszczególnych 
krajów, zwłaszcza krajów peryferyjnych4. 

Choć strefa euro znajduje się w stagna-
cji, to w Q4 w 2014 r. wzrost PKB wyniósł 
0,9% r./r. Silniejszy wzrost odnotowały 
Niemcy (1,5% r./r.), Hiszpania (2%), kraje 
bałtyckie i Słowacja. Niektóre wskaźniki ko-
niunktury wskazują na stopniową poprawę 
koniunktury gospodarczej strefy. Według 
prognoz (konsensus – dane Bloomberga), 
wzrost PKB w strefie euro wyniesie w 2015 r. 
1,4%, a na 2016 r. prognoza została podnie-
siona do 1,7%. Poprawa koniunktury jest jed-
nak zbyt powolna, by móc przynieść istotną 
poprawę na rynku pracy. Prognozy Survey 
of Professional Forecasters (SPF) wskazują, 
że stopa bezrobocia w strefie euro pozosta-
nie wysoka przez 2015 r. (11,3%) i w 2016 r. 
(10,9%). Prognozy dla wzrostu gospodar-
czego Francji i Hiszpanii zostały także nieco 
podniesione. Kluczowym czynnikiem ogra-
niczającym dynamikę wzrostu PKB w stre-
fie euro była i jest niska dynamika nakła-
dów brutto na środki trwałe.

Dla równowagi makroekonomicznej nie 
tylko w strefie euro, ale i w gospodarce świa-
towej szczególnym zjawiskiem jest obniżenie 
się cen surowców i żywności oraz deflacja, 
utrzymująca się wyraźnie poniżej poziomu 
uznawanego za odpowiedni. W sytuacji gdy 
nabierze ona uporczywego charakteru, do-
prowadzając do mechanizmu spirali defla-
cyjnej, może stać się zagrożeniem5. 

W Europie równowagę makroekono-
miczną przez ostatni okres zaostrzały po-
nadto problemy geopolityczne, związane 
z konfliktem ukraińsko-rosyjskim oraz 
kwestia wypłacalności Grecji. 

Od kilku lat trwa więc szeroka dyskusja 
różnych środowisk nauki i polityki gospo-
darczej nad optymalną strategią makro-
ekonomiczną wyjścia z fazy spowolnie-
nia gospodarczego, a w polityce organów 
UE i poszczególnych państw poszukuje się 
form działań antykryzysowych, dokonu-
je doboru odpowiednich instrumentów, 
podejmuje różnorodne przedsięwzięcia, 
proponuje programy władz publicznych 
w celu pobudzenia wzrostu gospodarcze-
go oraz obecnie – inflacji6. 
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Próby kolejnych reform zarządzania an-
tykryzysowego w polityce gospodarczej 
w skali globalnej i ponadnarodowej po-
dejmowane są przez instytucje publiczne 
UE i przez organizacje międzynarodowe 
(w szczególności MFW) w różnych dzie-
dzinach gospodarki i sektora finansowe-
go – w tym w sektorze finansów publicz-
nych, polityce makroostrożnościowej UE 
i stabilnościowej oraz polityce pieniężnej 
banków centralnych. 

Celem głównym reform jest przełama-
nie błędnego koła zależności między kryzy-
sami bankowymi w państwach członkow-
skich UE a sytuacją budżetową państwa, 
prowadzących do destabilizacji makro-
ekonomicznej i systemu finansowego (ang. 
diabolic loop). Mają one na celu ogranicze-
nie słabości systemu regulacji prawnych, 
które obnażył kryzys finansowy i stwo-
rzenie tak zwanej siatki bezpieczeństwa 
(ang. safety net arrangements). Ponieważ 
sam kryzys ekonomiczny i finansowy był 
między innymi skutkiem działania sła-
bości instytucjonalnej oraz wykorzysty-
wania wadliwego prawa (lub braku odpo-
wiednich regulacji rynków finansowych), 
a same państwa i organizacje międzyna-
rodowe zawiodły jako nadzorcy i regula-
torzy, proponuje się zmiany w sferze in-
stytucji i wzmocnienie regulacji. Reformy 

prawa (regulacyjne) inicjowane są szero-
ko przede wszystkim w ramach struktur 
Unii Europejskiej7. Powszechne jest bo-
wiem przekonanie, wyrażane od lat, że 
„właściwy kształt prawno-finansowych 
fundamentów Unii Europejskiej oraz unii 
gospodarczej i walutowej (jej prawa i in-
stytucji) decyduje o stabilności makroeko-
nomicznej i dobrobycie ekonomicznym”8. 

Szczególnym polem regulacji prawnych 
i decyzji politycznych instytucji unijnych 
i krajowych są działania w obszarze poli-
tyki fiskalnej i polityki pieniężnej. W tych 
sferach poszukiwane są instrumenty ma-
jące ustabilizować system finansowy i po-
budzić wzrost gospodarczy. Dlatego też 
im poświęcę dalsze rozważania. 

Politykę fiskalną regulują na szczeblu 
wspólnotowym, w  strukturach UE, 
wszystkie tradycyjne organy unijne w ra-
mach swoich kompetencji, jak i utwo-
rzone po 2008 r. nowe instytucje zarzą-
dzania kryzysowego: organy, fundusze,  
podejmujące liczne nowe inicjatywy, pro-
gramy, instrumenty i działania9. 

Podstawowym, klasycznym już nieja-
ko instrumentem i aktualną bazą więk-
szości regulacji prawnych w obszarze 

, 

, 
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polityki fiskalnej UE jest porozumienie 
krajów członkowskich, mające wzmoc-
nić ich finanse publiczne i wiarygodność 
Traktatu z Maastricht – Pakt stabilności 
i wzrostu10. 

Kryzys przewartościował jednak ocenę 
Paktu stabilności i wzrostu. Jeszcze przed 
kryzysem finansowym W. Buiter podkre-
ślił, że „Pakt okazał się całkowicie niesku-
tecznym narzędziem koordynacji polityki 
gospodarczej i nadzoru nad polityką bu-
dżetową. Nadzór wielostronny, ogólne re-
gulacje są dobre, ponieważ dają zatrud-
nienie olbrzymiej liczbie ekonomistów, 
ale nie osiągnęły nic innego”11.

Reformy Paktu zostały więc następnie 
wzmocnione wieloma nowymi działaniami, 
instrumentami i instytucjami, w tym doku-
mentami, nazywanymi specjalnymi nazwa-
mi własnymi – Dwupak, Sześciopak, Pakt 
Euro Plus, Semestr Europejski oraz stabili-
zującymi mechanizmami zarządzania kry-
zysowego: European Financial Stabilisation 
Mechanism (EFSM), European Financial 
Stability Facility (ESSF) i European 
Stability Mechanism (ESM). Rozszerzały 

one obszary regulacji i dokonywały silniej-
szej instytucjonalizacji szczebli ponadna-
rodowych, ale wszystkie miały działać 
w celu stabilizacji systemu finansowego 
oraz zwiększenia dyscypliny finansów pu-
blicznych krajów UE, ograniczenia deficy-
tu budżetowego i długu publicznego oraz 
realizacji reform strukturalnych12.

Wielość instytucji, nowych regulacji 
wprowadzanych od kilku lat na szczeblu 
UE w dziedzinie polityki fiskalnej i sta-
bilności systemu finansowego nie przy-
czyniła się jednak do istotnych, spodzie-
wanych efektów. Ich mnogość i różnorod-
ność spowodowała natomiast dublowanie 
raportów i instrumentów, procedur i dzia-
łań, ograniczoną koordynację ex ante oraz 
rozproszenie ich działań i w efekcie słabą 
skuteczność tych inicjatyw. 

Przede wszystkim jednak wadą Paktu 
było i nadal jest nieprzestrzeganie jego 
reguł przez większość krajów, usprawie-
dliwiane przedłużającym się kryzysem 
oraz nieskutecznością – ze względów poli-
tycznych – egzekwowania wymagań i sank-
cji przewidzianych w rozporządzeniach. 

, 
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W celu pobudzenia wzrostu gospodar-
czego i ograniczenia zadłużenia publiczne-
go oraz zmniejszenia deflacji zdecydowano 
się więc na odejście od modelu rekomen-
dowanego przez instytucje unijne i MFW 
działań konsolidacji fiskalnej i oszczędno-
ści w sferze budżetowej (ang. austerity)13. 

Przewidziano w szczególności instytu-
cjonalne modyfikacje Paktu, idące w kie-
runku przeciwnym – rozluźnienia jego 
reguł pod hasłem zwiększenia jego ela-
styczności, złagodzenia wymogów po-
przednich działań – konsolidacji fiskalnej  
i oszczędności, nazywane obecnie eufe-
mistycznie „doprecyzowaniem interpre-
tacji zasad Paktu”14. 

Są to nowe reguły interpretacyjne Paktu, 
pozwalające na rozluźnienie polityki bu-
dżetowej państw UE i polegające w nie-
których, wyjątkowych przypadkach (przy 
wystąpieniu tzw. istotnych czynników) na 
łagodzeniu ocen przez Komisję sytuacji fi-
skalnej danego państwa, w wyniku czego 
nie będzie ona wszczynać procedury nad-
miernego deficytu. 

Rozluźnienie reguł dotyczy następują-
cych sytuacji, w których: 

-
ski inwestycje, w tym wniesiony zostaje 
wkład kapitałowy do zaproponowanego 

przez Komisję Europejską Europejskie-
go Funduszu Inwestycji Strategicznych 
UE (ang. European Fund for Strategic In-
vestments – EFSI), nazywanego planem 
inwestycyjnym dla Europy, bądź 

strukturalne lub 

fazy cyklu koniunkturalnego, w której 
znajduje się kraj członkowski; 

 czyli wystąpienia „nieprzewidzianych 
i niekorzystnych zdarzeń gospodarczych” 
w momencie przeprowadzania przez Ko-
misję oceny sytuacji fiskalnej kraju.
Dokonywane sukcesywnie – w 2005 r., 

2011 r., 2013 r. i 2015 r. kolejne fazy i formy 
pierwotnie zacieśnienia, a następnie roz-
luźnienia zasad podstawowego w polityce 
fiskalnej UE aktu prawnego – Paktu sta-
bilności i wzrostu, wskazują, że dotych-
czasowe reformy, polegające na budowie 
nowej architektury tak zwanego zarządza-
nia gospodarczego w sferze polityki fiskal-
nej, zwiększającej dyscyplinę fiskalną kra-
jów strefy euro, okazały się nieskuteczne, 
gdyż nie były przestrzegane. Faza reko-
mendowanej przez organy UE polityki fi-
skalnej – rozluźnienia reguł budżetowych 
krajów – również nie spowodowała wyraź-
nego i trwałego ożywienia gospodarczego 

austeri-

ty

dziem 

, 
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w większości krajów Unii. Słabnący wzrost 
gospodarczy, rosnące bezrobocie, słaby 
popyt konsumpcyjny i niska (lub ultrani-
ska) inflacja w wielu gospodarkach, któ-
rych państwa ani instytucje unijne nie  
potrafiły wystarczająco wzmocnić, wy-
stępują w większości krajów UE. 

Bardziej dojrzały kształt przybiera na 
razie tylko jedna sfera polityki stabilno-
ściowej – unia bankowa i jeden jej element 
– nadzór działający w ramach struktury 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC). 
Za nadzór nad rynkami finansowymi od-
powiadają trzy nowe urzędy – EBA, ESMA 
i EIOPA – nadzorujące sektor bankowy, 
kapitałowy i ubezpieczeń oraz Europejska 
Rada ds. Ryzyka Systemowego, monitoru-
jąca ryzyko o charakterze systemowym. 
Jednak na potrzeby działań, które mogłyby 
być rezultatem i koniecznością ocen nad-
zoru organy te nie dysponują wystarczają-
cymi środkami finansowymi. Stanowi to 
podstawową słabość obecnych i zamierzo-
nych regulacji w tej sferze. Również pod-
stawy instytucjonalne i kapitałowe poli-
tyki makroostrożnościowej i nadzorczej 
nie zapobiegają więc w pełni narastaniu 
nierównowagi w niektórych segmentach 
rynku finansowego15. 

Obecnie trudno jednoznacznie określić, 
które reformy prawne z zakresu polityki 
fiskalnej UE i do jakiego stopnia ograni-
czyć mogą potencjalną makroekonomiczną 

i finansową głębszą nierównowagę i po-
tencjalne szoki. Tym bardziej, że wiele 
znajduje się jeszcze w fazie przygotowań, 
a inne nie mają wystarczającego poparcia 
politycznego. 

Rozpoczynane są równocześnie nowe 
programy, o nowych nazwach, akronimach, 
w sytuacji gdy nie zostały w pełni wdro-
żone, zakończone i ocenione poprzednie. 
Pojawiają się polityczne doraźne propozy-
cje, formułowane bez przygotowania ana-
liz ekonomicznych, społecznych, niejako 
o intuicyjnym, wręcz hasłowym kształ-
cie. Jest nim na przykład wspomniany już 
Fundusz EFSI. Poprawa zarządzania gospo-
darczego jest stałym przedmiotem debat 
europejskich16.

Coraz częściej jednak stawiane jest klu-
czowe pytanie – czy UE dysponuje zaso-
bami, strukturą instytucjonalną i syste-
mem prawnym, umożliwiającym prze-
ciwdziałanie kryzysom finansowym oraz 
czy obecna współpraca międzyinstytucjo-
nalna może sprostać współczesnym wy-
zwaniom, związanym z zarządzaniem 
kryzysowym. Analizowany jest właści-
wy dobór instrumentów, ich efektywność 
ekonomiczna i skuteczność zapewnienia  
bezpieczeństwa i stabilności systemu fi-
nansowego. Pojawiają się propozycje doty-
czące zakresu pogłębiania procesu harmo-
nizacji, a nawet unifikacji reguł prawnych.  
Coraz częściej jednak wymieniane są 
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wątpliwości co do potrzeby budowania unii 
bankowej, fiskalnej i politycznej, wobec 
braku wspólnotowej, politycznej konsty-
tucyjnej bazy, z demokratyczną kontrolą 
na szczeblu unijnym. 

Trudność stworzenia i uregulowania unii 
fiskalnej i harmonizacji prawa w UE wy-
stępuje z powodów: 

politycznych, gdyż odbiera szereg upraw-
nień władczych parlamentom i rządom 
krajowym; 
problemów tworzenia jednolitych pro-
cedur kontrolnych i rachunkowości na 
szczeblu ponadnarodowym, a zwłaszcza
problemu wyboru uniwersalnego opty-
malnego, skutecznego systemu unii  
fiskalnej i podatków dochodowych 
(wzorcowego modelu) oraz rezygnacji 
z własnych, często dogodnych w danych 
uwarunkowaniach tradycyjnych regu-
lacji krajowych. 
Niepowodzenie reform zmierzających 

do wzmocnienia sytuacji fiskalnej państw 
i jedności polityki strefy euro wynika także 
ze zróżnicowania poziomu rozwoju gospo-
darczego poszczególnych państw, odmien-
nie prowadzonej przez nie polityki gospo-
darczej i różnic kultury zarządzania finan-
sowego (Niemcy np. prowadzą ostrożną 
politykę ekonomiczną i finansową, opiera-
jącą się na równoważeniu budżetów, eko-
nomii umiaru, niektóre kraje peryferyj-
ne zaś – politykę rosnącego zadłużenia, 

wymagającego sfinansowania w ramach 
strefy euro). To także odmienne doświad-
czenie z okresu przełamywania kryzysu 
finansowego w latach 2008–2010 i wyj-
ścia z sytuacji „wzajemnego zarażania ban-
ków i państw” (ang. vicious circle between 
banks and sovereignes)17.

Podkreśla się, że reformy nie będą sku-
teczne bez usunięcia lub ograniczenia głębo-
ko zakorzenionych problemów struktural-
nych w niektórych krajach członkowskich,  
w tym reform rynku pracy, harmoniza-
cji prawa podatkowego, których rozwią-
zanie odsuwa się w czasie, i zwiększania 
konkurencyjności realnej gospodarki oraz 
bezwzględnej stabilności systemu banko-
wego. Brak tych reform zagraża coraz bar-
dziej równowadze całego regionu. Fiskalna 
stymulacja – transferowe płatności z bu-
dżetów silniejszych państw lub instytu-
cji unijnych oraz globalnych na rzecz słab-
szych gospodarek nie rozwiązują proble-
mów i prowadzą do moralnego hazardu ze 
strony państw – beneficjentów18. 

Zasoby instytucji krajowych i wspólno-
towych, kreowane ze środków budżeto-
wych państw (suwerena) są zdecydowanie 
za małe, aby mogły być skutecznym stabi-
lizatorem gospodarek, ochrony przed za-
wirowaniami na rynkach i aby pobudzały 
odpowiednio dynamikę wzrostu gospo-
darczego krajów bądź ograniczały defla-
cję. Co więcej, instytucje te i ich zasoby 
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w sytuacji poważnych turbulencji na ryn-
kach globalnych, kryzysu ekonomiczne-
go i kryzysów politycznych z pewnością 
byłyby niewystarczające.

Okazało się więc, że jedynymi instytu-
cjami mogącymi efektywnie reagować na 
kryzys zadłużenia, stagnację i słabość oży-
wienia gospodarczego mogą i muszą być 
główne banki centralne. Polityka pienięż-
na dużych banków centralnych ostatecz-
nie zastąpiła w procesie stymulacji finan-
sowej politykę fiskalną i stała się nadzieją 
na pobudzenie trwałego wzrostu gospo-
darczego, inflacji i zakończenie kryzysu 
finansowego19.

 

Wobec nieskuteczności działań w sfe-
rze polityki fiskalnej, w wielu gospodar-
kach (w tym w strefie euro), aby pobudzić 
unijną gospodarkę, od wybuchu globalne-
go kryzysu finansowego w 2008 r. użyto 
wszystkich tradycyjnych narzędzi polityki  
pieniężnej, jakimi dysponują banki cen-
tralne, w tym zasilania lub absorpcji płyn-
ności z rynku za pomocą transakcji repo/
reverse repo lub emisji bonów pieniężnych. 
Władze monetarne kontrolują w ten sposób 
poziom krótkoterminowych stóp procen-
towych. To jednak niemal we wszystkich 
krajach nie wystarczyło, by skutecznie po-
budzić wzrost gospodarczy i obniżyć ryzy-
ko deflacji. Po wyczerpaniu różnorodnych 

zestawów dotychczasowych – konwencjo-
nalnych (standardowych) instrumentów 
polityki pieniężnej, w sytuacji słabnącego 
ożywienia w gospodarce światowej i nie-
bezpieczeństwa pogłębiającej się deflacji 
(stagdeflacji) rozpoczęto i stosowano na 
coraz szerszą skalę niekonwencjonalne (nie-
standardowe) działania w polityce pienięż-
nej (nazywanej też ekspansywną polityką 
pieniężną). Były one podejmowane w go-
spodarkach krajowych w różnych okresach 
i w różnych formach. Powszechność ich 
w ostatnich latach sprawiła uznanie tych 
instrumentów za tak zwaną filozofię new 
normal, czyli za standard polityki makro-
eko nomicznej najważniejszych podmiotów 
globalnej gospodarki i polityki pieniężnej 
banków centralnych. Tylko w pierwszych 
trzech miesiącach 2015 r. 22 banki central-
ne, wśród nich NBP, złagodziły swą poli-
tykę pieniężną, w tym większość w for-
mie niekonwencjonalnej.  

Niekonwencjonalne działania, według 
A. Rzońcy, obejmują następujące formy: 

zapowiedź organów banków centralnych, 
na przykład w formie forward guidance, 
utrzymywania głównej stopy procento-
wej blisko zera przez wydłużony czas; 
obniżenie stopy procentowej w pobli-
że zera i 
luzowanie ilościowe na szeroką skalę20. 
Katalog tych instrumentów należałoby 

uzupełnić o występującą obecnie w prakty-
ce niektórych państw europejskich zerową, 
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a następnie negatywną (ujemną) stopę pro-
centową banków centralnych (ang. beyond 
zero interest rate policy – ZIPR) i stosowa-
ną na rynkach finansowych ujemną stopę 
(ang. negative yield) dla papierów skarbo-
wych wielu państw. 

Ponadto za taką formę polityki wpro-
wadzoną przez EBC, po obniżeniu przez 
główne banki centralne stóp procento-
wych w okresie od października 2008 r. 
do lipca 2012 r., można uznać procedurę 
refinansowania w ramach operacji otwar-
tego rynku wszystkich potrzeb sektora 
bankowego (ang. fixed rate full allotment 
– FRFA). Pozwalało to na pełne dostar-
czenie płynności z nadzieją na zwiększe-
nie przez banki akcji kredytowej. 

Niekonwencjonalne działania i instru-
menty banków centralnych w ramach wy-
mienionych etapów i form mają różnorodny  
charakter, oczekiwane ich oddziaływanie 
może być bardziej lub mniej intensywne 
i przynosi z pewnością różne skutki eko-
nomiczne w poszczególnych krajach. 

Skutkiem faktycznym, a często także 
oficjalnym celem władz inicjujących pro-
gramy luzowania, jest osłabienie waluty 

danego kraju w wyniku dokonania takich 
działań. Powoduje to jednak wzmocnie-
nie walut innych krajów. W sytuacji po-
wszechności występowania tych zjawisk 
w wielu państwach, co nastąpiło w prak-
tyce po 2008 r., pojawiło się zjawisko kon-
kurencji dewaluacyjnej między państwa-
mi (ang. competitive easing among central 
banks), nazywanej też „wojną walutową”21.

Wszystkie rodzaje tych działań stoso-
wane były i są szerzej przez główne banki 
centralne po 2008 r. w reakcji na uporczy-
we następstwa kryzysu finansowego, przy 
czym stopa procentowa bliska zeru określa-
na bywa jako stopa poniżej poziomu 2%22. 

Co do zasady, najsłabszym instrumen-
tem wśród tego zestawu jest komunika-
cja banku centralnego, mająca przekonać 
podmioty gospodarcze, że polityka pie-
niężna będzie ekspansywna przez dłuż-
szy okres. Najsilniej z kolei ma oddziały-
wać z założenia instrument luzowania ilo-
ściowego (ang. quantitative easing; dalej: 
„QE”) i ujemna stopa procentowa. QE jest 
kreacją pieniądza banku centralnego na 
wyjątkową, masową skalę przez główne 
banki centralne23, w celu zakupu papierów 
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wartościowych na rynkach finansowych, 
powodujące zwiększenie bazy monetar-
nej w regionie i na świecie oraz bilansów 
tych banków24.

Wymienione mechanizmy mogą być więc 
stosowane kolejno, sukcesywnie, przy za-
chowaniu ich zróżnicowanej i w uprosz-
czeniu – zwiększającej siły oddziaływania 
(np. w praktyce EBC oraz w zapowiada-
nych działaniach niektórych państw UE, 
np. w Szwecji lub w Japonii) bądź jako in-
strumenty (w szczególności wraz z redukcja-
mi stóp procentowych) wspomagające głów-
ne, najsilniejsze działanie – programy QE 
(systemy wykorzystywane np. w Stanach  
Zjednoczonych, przez EBC od marca 2015 r. 
czy w Szwecji od 2014 r.). 

QE jest zarazem „ostateczną bronią”, 
stosowaną wówczas, gdy zawodzą dotych-
czasowe inne instrumenty polityki pie-
niężnej. Rozkład w czasie poszczególnych 
mechanizmów może być też odmienny 
w przypadku konieczności reakcji banku 
centralnego bezpośrednio po wybuchu 
kryzysu dla zatrzymania paniki i „spirali 
strat”25. Nie jest to przy tym instrument 
nowy. Rozumiany jako dostarczanie na 
dużą skalę płynności do systemu finan-
sowego przez bank centralny, wykorzy-
stywany był w historii gospodarczej po-
szczególnych krajów dla rozwiązania, nie 
zawsze zresztą pomyślnego, różnego rodza-
ju problemów ekonomicznych i politycz-
nych. Uważa się, że bardziej znaczące było 

na przykład w Niemczech w Republice 
Weimarskiej (Rzeszy Niemieckiej) w la-
tach 1919–1929 drukowanie pieniędzy, 
które doprowadziło do hiperinflacji i kry-
zysu finansowego26.

Z kolei w Polsce Ludowej (PRL) i w in-
nych krajach gospodarki centralnie pla-
nowanej był to stały instrument równo-
ważenia przez bank centralny budżetów 
publicznych i stabilizacji w sektorze in-
stytucji finansowych, mający zapewnić 
spokój społeczny. Z uwagi na ówczesne 
silne związanie banków centralnych i ko-
mercyjnych z rządami (w PRL np. prezes 
banku centralnego był wiceministrem fi-
nansów) były to decyzje dotyczące w za-
sadzie nie tyle sektora bankowego, ile po-
lityki fiskalnej – finansowania deficytów 
budżetowych władz rządowych tych kra-
jów przez bank centralny, mające kontekst 
społeczno-polityczny.

Współcześnie system QE nie został urucho-
miony w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych, 
lecz w 2001 r. w Japonii (wcześniej, w latach 
1993–1995 obniżono tam stopy procentowe 
poniżej 2%, a następnie 0,5%). Bank Japonii 
(BoJ) w swej strategii planował poszerze-
nie, przez zakup papierów wartościowych 
i regularne operacje otwartego rynku, bazy 
monetarnej, która osiągnęła wówczas około 
22% PKB kraju. Rezultaty okazały się ogra-
niczone. Sukcesem był szybki wzrost gospo-
darczy, ale i brak inflacji. Po pięciu latach BoJ 
zrezygnował, aż do 2014 r., z programu QE. 

, 
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W praktyce gospodarek światowych po 
globalnym kryzysie finansowym, nieza-
leżne od rządów banki centralne głów-
nych krajów rozwiniętych powszechnie 
prowadzą szczególną niekonwencjonalną 
politykę pieniężną, uzasadnianą podobnie 
– koniecznością wyjścia z kryzysu, stabil-
ności systemu finansowego, pobudzenia 
ożywienia gospodarczego i rynku pracy 
w tych krajach oraz zapobieżenia deflacji. 
Najpowszechniej stosowanymi instrumen-
tami jest utrzymywanie stopy procentowej 
na poziomie bliskim zera oraz bezwarun-
kowe i warunkowe zakupy aktywów finan-
sowych, wydłużenie terminu zapadalności 
operacji refinansujących oraz rozszerzenie 
wachlarza zabezpieczeń, pod zastaw któ-
rych instytucje finansowe mogą zaciągać 
kredyty w banku centralnym. W działania 
takie zaangażowane są przede wszystkim 
największe banki centralne, to jest Bank 
Rezerwy Federalnej (Fed), Bank Anglii 
i Europejski Bank Centralny oraz Bank 
Japonii. Poza strefą euro stosowany jest 
w Europie także w Danii i w Szwecji. 

Mimo podobieństw różne są uwarun-
kowania instytucjonalne, a także deklaro-
wane cele działań niekonwencjonalnych 
tych banków centralnych. We wszyst-
kich jednak systemach, pomimo różnic, 
skutkiem zastosowania tych instrumen-
tów jest znaczący wzrost bazy monetar-
nej na świecie i bilansów tych banków cen-
tralnych. Efektem (o czym wspomniałam 
wyżej), często zamierzonym, jest osła-
bienie waluty danego kraju, stosującego 

niekonwencjonalny system luzowania ilo-
ściowego.

Bezpośrednio w wyniku kryzysu eko-
nomicznego, po upadku Lehman Brothers 
w 2008 r., w Stanach Zjednoczonych uru-
chomiono na szerszą skalę pierwszy pro-
gram luzowania ilościowego (ang. large-sca-
le asset purchase – LSAP), polegający na 
bezwarunkowym zakupie papierów war-
tościowych opartych na kredytach hipo-
tecznych (ang. mortgage backed securi-
ties – MBS). Fed zainicjował w krótkim 
okresie i na szeroką skalę operację bezwa-
runkowego, na dużą skalę, zakupu akty-
wów, mającą na celu zapewnienie płynności  
instytucjom finansowym oraz obniżenie 
oprocentowania kredytów dla gospodar-
ki. Program ten nazwano „luzowanie ilo-
ściowe” (quantitative easing)27. 

W następnych latach rozszerzono formy 
instrumentów, zwiększające płynność: 
w 2010 r. w ramach drugiej rundy tego 
programu (LSAP2) nabywane były ame-
rykańskie długoterminowe obligacje skar-
bowe, a także prywatne aktywa, wydłu-
żano terminy zapadalności posiadanych 
aktywów przez sprzedaż obligacji o krót-
szych terminach i kupno, w drodze tak 
zwanych operacji twist, papierów o dłuż-
szych terminach. W 2011 r. z kolei przy-
wrócono linie swapowe dla zagranicznych 
banków centralnych, przez które banki te 
mogły uzyskiwać dolary w zamian za wła-
sne waluty. W efekcie tych operacji bilans 
aktywów Fed został w ciągu kilku lat sil-
nie, wielokrotnie zwiększony. Większość 
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programów płynnościowych uruchomio-
nych przez Fed, w tym trzecia runda QE, 
została zakończona w 2014 r. Fed jednak 
nadal reinwestuje zapadające papiery dłuż-
ne, zwiększając swą sumę bilansową. 

Jednocześnie stopy procentowe w Sta-
nach Zjednoczonych pozostają na pozio-
mie bliskim zera, choć sygnalizowana jest 
możliwość normalizowania polityki pie-
niężnej przez stopniowe ich podwyższanie, 
w zależności od sytuacji na rynku pracy 
i poziomu inflacji. Taka zapowiedź stano-
wi formę normalizacji polityki pieniężnej 
i przygotowania rynków do ostrożnej anty-
cypacji jej skutków. Członkowie Komitetu 
Rezerwy Federalnej (FOMC) na kolej-
nych posiedzeniach w 2015 r. wskazują na 
następujące czynniki warunkujące decy-
zję o podwyżce podstawowych stóp pro-
centowych: wzrost gospodarczy powyżej 
potencjalnego, poprawę na rynku pracy 
i stabilne oczekiwania inflacyjne, inflacja 
zaś pozostająca na ścieżce pozwalającej na 
osiągnięcie 2% celu w średnim terminie. 
Brak jednak jednoznacznych sygnałów co 
do terminu zacieśnienia polityki pienięż-
nej, choć z ostatnich wypowiedzi prezes 
Fed wynika, że ma być ono przeprowa-
dzane stopniowo i rozpoczęte w tym roku 
(2015 r.). Brak określenia terminu i formy 
normalizacji powoduje dużą niepewność 
i zmienność na rynku amerykańskich pa-
pierów rządowych28. 

Dodatkowe stałe programy wsparcia 
płynnościowego dla sektora finansowe-
go wprowadził także już pod koniec 2008 r. 
Bank Anglii (BoA), przy historycznie ni-
skich stopach procentowych; w następ-
nym zaś roku ogłosił też program QE, który 
rozszerzano kolejno w 2011 r. i 2012 r. Od 
początku realizacji tego programu bank 
ten kupował głównie obligacje skarbowe. 
Podobnie jak Fed, BoA zwiększył bilans 
kilkakrotnie29. 

Mimo trwających od 2008 r. silnych, 
niekonwencjonalnych działań obu ban-
ków centralnych (Fed i BoA) inflacja pozo-
staje w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii w bieżącym roku na poziomie bli-
skim zera. Również i w Wielkiej Brytanii 
zapowiadane jest odejście od QE jeszcze 
w tym roku i przejście do normalizacji po-
lityki pieniężnej. 

Silnie niekonwencjonalne (ultraagre-
sywne, nazywane quantitative and qu-
alitative easing – QQE) działania w po-
lityce pieniężnej, zwłaszcza od paździer-
nika 2014 r., połączone z zacieśnieniem 
polityki fiskalnej przez podwyżkę VAT 
i podatku konsumpcyjnego, podejmowa-
ne są również obecnie przez Bank Japonii. 
Według programu BoJ, roczne zakupy ak-
tywów mają wynosić 660 mld dolarów. 
Spowodowały one konieczność większych 
zakupów obligacji skarbowych i wydłuży-
ły docelową przeciętną zapadalność tych 

 

rd
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obligacji w portfelu Banku. Podwyższyła 
się roczna skala wzrostu bazy monetarnej. 
Taka polityka pieniężna okazuje się jed-
nak umiarkowanie skuteczna, gdyż Japonia 
pozostaje w obecnym roku, po raz kolejny 
od 2008 r., w technicznej recesji, przy in-
flacji w pobliżu zera i zadłużeniu publicz-
nym sięgającym 246% rocznego PKB30. 

W Europie Szwecja i Dania bezpośrednio 
po wybuchu kryzysu ekonomicznego wpro-
wadziły niskie stopy procentowe. Bank cen-
tralny Szwecji (Riskbank) był pierwszym 
bankiem centralnym, który implemento-
wał negatywną stopę depozytową w 2009 r. 
i negatywną stopę referencyjną na pozio-
mie – 0,25% (Szwajcaria nie ma stopy re-
ferencyjnej). Wprowadził również odrębny 
od stosowanego przez EBC system zakupu 
obligacji QE, przy zagrożeniu ze strony ryn-
ków, wysokim poziomie zadłużenia sektora 
prywatnego, deflacji. Z drugiej strony, go-
spodarka Szwecji jest stabilna, wsparta na 
dobrych fundamentach, rynku pracy, za-
ufaniu rynków finansowych. 

Wprowadzenie programów łagodzenia 
ilościowego banków centralnych najwięk-
szych światowych gospodarek, w tym QE, 
tworzy ryzyko zarówno dla ich gospoda-
rek, jak i dla pozostałych, w tym krajów 
wschodzących (rozwijających się). Są one 
bardziej wrażliwe na warunki panujące na 
rynkach globalnych, na zmiany oprocen-
towania krótkoterminowego w Stanach 
Zjednoczonych i zagrożenia finansowe. 
Niskie stopy procentowe w państwach 

rozwiniętych skłaniają bowiem inwesto-
rów do poszukiwania wyższej stopy zwro-
tu. Efektem zewnętrznym programów QE 
jest więc ryzyko znacznego odpływu krót-
kookresowego kapitału z krajów prowa-
dzących QE do innych gospodarek, w tym 
zwiększenia zaangażowania w przynoszą-
ce wprawdzie wyższą stopę, ale ryzykow-
ne aktywa. Wzrost napływu kapitału do 
krajów wschodzących powoduje nadmier-
ne wzmocnienie ich walut i podwyższo-
ną zmienność ich kursów. 

W polityce pieniężnej banków cen-
tralnych wielu krajów wschodzących 
(m.in. Brazylii, Chile, Chorwacji, Czech, 
Polski, Rumunii, RPA, Tajlandii czy Turcji 
i Węgier) nastąpiły więc zmiany tradycyj-
nych działań także w obszarze polityki pie-
niężnej, wynikające z narastania nierówno-
wagi zewnętrznej, napływu zagraniczne-
go kapitału do niektórych krajów, niższej 
inflacji. Zmniejszeniu napływu kapitału 
portfelowego miało sprzyjać utrzymywa-
nie stóp procentowych na poziomie niż-
szym niż przed kryzysem, co jednak nie 
ograniczyło tego napływu. Dlatego uzupeł-
niano strategię polityki pieniężnej o nowe 
instrumenty polityki pieniężnej i makro-
ostrożnościowej oraz o dodatkowe cele, 
które miały im zapewnić stabilność ma-
kroekonomiczną31.

Skuteczność zastosowania nowych in-
strumentów polityki pieniężnej wykorzy-
stywanych do ograniczenia odpływu ka-
pitału zależy od wiarygodności banków 

 ,

 .
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centralnych i jakości polityki gospodar-
czej danego kraju. 

Bank Turcji uzupełnił np. w 2010 r. stra-
tegię polityki pieniężnej o dwa dodatkowe 
cele – ograniczenie wzrostu akcji kredyto-
wej w gospodarce i zmniejszenie skali na-
pływu kapitału krótkoterminowego. Bank 
Turcji zmieniał ponadto kilkakrotnie sze-
rokość korytarza krótkoterminowych stóp 
procentowych w celu zwiększenia kosz-
tu transakcji spekulacyjnych i podwyż-
szył stopę rezerw obowiązkowych od zo-
bowiązań krótkoterminowych. Miało to 
wydłużać termin zapadalności zobowią-
zań inwestorów i ograniczyć ryzyko płyn-
ności w sektorze bankowym. 

Z kolei bank Korei w 2011 r. wzboga-
cił główny cel swojej polityki pieniężnej 
(stabilność cen) o dodatkowy – stabilność 
finansową (podobne elementy wprowa-
dził Bank Brazylii, Malezji i Tajlandii). 
Stosowano coraz częstsze interwencje 
na rynku walutowym w celu ograniczenia 
skali wahań kursu walutowego – regular-
nie w 2013 r. (Bank Turcji i Brazylii) i oka-
zjonalnie (np. Chile czy RPA). W 2013 r. 
Bank Czech wprowadził zaś asymetrycz-
ny cel kursowy w sytuacji braku, ze wzglę-
du na stopę procentową bliską zera, moż-
liwości dalszego obniżenia tych stóp pro-
centowych. 

 Inne banki centralne (np. Bank Chin, 
Chorwacji, Malezji) zmieniały stopy re-
zerw obowiązkowych lub podstawy 

naliczania tych rezerw, aby wpłynąć 
na akcję kredytową bez zmiany stóp pro-
centowych. Często też stosowano najsłab-
szy instrument – modyfikowanie komu-
nikacji polityki pieniężnej i zwiększanie 
jej transparentności. 

Działania z tego zakresu banków cen-
tralnych rynków wschodzących nie zapo-
biegły w pełni narastaniu nierównowagi 
w niektórych segmentach rynku finanso-
wego tych krajów32. Wspomagające nowe, 
niekonwencjonalne instrumenty polity-
ki pieniężnej w gospodarkach wschodzą-
cych, uzupełniały interwencje walutowe; 
podkreśla się, że obecność banków cen-
tralnych krajów wschodzących na rynku 
walutowym nie zawsze była wystarczają-
ca do zmiany silnych tendencji – szczegól-
nie deprecjacyjnych33.

Sytuacja na pozaeuropejskich rynkach 
wschodzących zmieniła się w 2014 r. wsku-
tek wspomnianych deklaracji przedstawi-
cieli FOMC w sprawie zacieśnienia polityki 
monetarnej, a następnie uzupełnienia tych 
zapowiedzi, że będzie ono miało miejsce 
jeszcze w tym roku (2015 r.). Spowodowały 
one wzmocnienie dolara, zaś w krajach 
wschodzących (np. w Brazylii, Turcji, Rosji, 
Południowej Afryce) osłabienie ich walut, 
co mogło – z jednej strony – wzmocnić 
eksport i walczące z recesją ich gospodar-
ki, z drugiej zaś – pogłębić recesję będącą 
w dużej mierze wynikiem odpływu ka-
pitału i konieczności zaostrzenia polityki 
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pieniężnej w celu umorzenia tego odpły-
wu oraz inflacji, która wzmocniła osłabie-
nie kursu i niwelowała pozytywny wpływ 
deprecjacji na cenową konkurencyjność 
krajowych dóbr34.

Pojawiają się obawy, że podwyż-
szenie stóp procentowych w Stanach 
Zjednoczonych doprowadzi do odwróce-
nia kapitałów płynących na rynki wscho-
dzące i w konsekwencji do turbulencji fi-
nansowych w tych krajach, podobnie jak 
miało to miejsce przy zaostrzaniu poli-
tyki pieniężnej Fed w 1982 r. i 1994 r.35.

W strefie euro, odmiennie niż w Stanach 
Zjednoczonych, niekonwencjonalne dzia-
łania podejmowane były przez Europejski 
Bank Centralny stopniowo od sierpnia 
2007 r. i przebiegały pod wpływem zróż-
nicowanych postaw władz politycznych po-
szczególnych krajów. Programy te cechowała 
do 2015 r. inna skala i ograniczona skutecz-
ność w pierwszych latach. Polityka pieniężna 
ewoluowała w kolejnych okresach, ale kon-
centrowała się w pierwszym okresie wokół 
systemu bankowego. Dopiero w 2015 r.  
EBC uruchomił własny program QE.

Wyróżnić więc można kolejne fazy dzia-
łań EBC: 

-
nymi bankami centralnymi, obniżanie 
stóp procentowych do bardzo niskich 
poziomów (zbliżonych do zera) i dostar-
czanie płynności na rynku międzyban-
kowym (EBC działał tu jako pożyczko-
dawca ostatniej instancji dla banków, 
stopniowo rozszerzając wykorzystanie 
konwencjonalnych instrumentów, ich 
horyzont czasowy oraz zestaw aktywów 
akceptowanych jako ich zabezpiecze-
nie);

zadłużenia władz publicznych (suwere-
na) następowało dalsze obniżanie stóp 
procentowych i skupowanie skarbowych 
papierów wartościowych w licznych for-
mach, operacji warunkowych instytu-
cji finansowych; oczekiwane poszerze-
nie kredytu dla gospodarki następowa-
ło jednak w ograniczonym zakresie; 

-
jących się makroekonomicznych uwa-
runkowaniach w strefie euro przygoto-
wywana była konstrukcja bardziej agre-
sywnego, niekonwencjonalnego działania  
EBC, zainicjowana w 2012 r. kontro-
wersyjnym z prawnego punktu widze-
nia programem OMT (ang. Outright 
Monetary Transactions) i wyrażona 
w 2014 r. przez prezesa EBC w formule 
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„za wszelka cenę” (ang. whatever it takes) 
oraz próbą stworzenia unii bankowej;

Expan-
ded Asset Purchase Programme. 
Zatem od sierpnia 2007 r. EBC wydłu-

żał kolejno termin zapadalności długoter-
minowych operacji refinansowych (ang. 
long term refinancing operations – LTRO) 
oraz wprowadził program zakupu listów 
zastawnych (ang. Covered Bond Purchase 
Programme – CBPP), którego pierwsza edy-
cja zakończyła się w lipcu 2010 r. Ponadto, 
od maja 2010 r. EBC dokonywał zakupu 
obligacji rządowych, głównie emitowa-
nych przez kraje peryferyjne UE, w ra-
mach programu dotyczącego rynku pa-
pierów wartościowych (ang. Securities 
Markets Programme – SMP). W przeci-
wieństwie jednak do programów BoA 
i Fed, celem programu zakupu obligacji 
przez EBC nie było zwiększenie płynno-
ści w sektorze finansowym, tylko ograni-
czenie wzrostu i zmienności rentowności 
niektórych papierów dłużnych w strefie 
euro (ang.”to address the severe tensions 
in certain market segments”, EBC, 2010). 
Z tego względu EBC w ramach programu 
SMP absorbował wzrost płynności insty-
tucji finansowych, wynikający ze skupu 
tych obligacji. Z uwagi na jego stosunko-
wo małą skalę, nie została powstrzymana 
silna spekulacja na spadku cen obligacji. 
Nieskuteczność ta spowodowała pogłębie-
nie syndromu sprzężenia zwrotnego mię-
dzy kryzysem bankowym i fiskalnym36.

W 2011 r. EBC – oprócz dwukrotne-
go obniżenia stóp procentowych (łącznie 
o 0,5 pkt proc., w tym stopy referencyjnej 
do 1,00%) – zdecydował się na uzupełnie-
nie istniejących programów płynnościo-
wych, między innymi o wznowiony pro-
gram CBPP oraz roczne i trzyletnie LTRO, 
a także rozszerzył wachlarz aktywów ak-
ceptowanych jako zabezpieczenie kredy-
tów dla instytucji finansowych. Ich osta-
teczny efekt był podobny do programów 
luzowania ilościowego, gdyż przez gwa-
rancje długoterminowego finansowania 
zwiększał możliwości zakupu przez in-
stytucje finansowe obligacji skarbowych37. 

Wielostronne, choć coraz silniejsze pro-
gramy i działania niekonwencjonalne EBC 
okazały się, jak wspomniałam, umiarko-
wanie skuteczne. Koniunktura w strefie 
euro pozostawała słaba – utrzymało się ni-
skie tempo wzrostu gospodarczego, a in-
flacja oddaliła się znacząco od celu EBC. 
W związku z tym EBC podjął dalsze działa-
nia mające na celu znaczne złagodzenie wa-
runków monetarnych. Przede wszystkim 
silniej obniżył stopy procentowe, wzmoc-
nił swoje forward guidance i zasygnalizo-
wał, że będzie dążył do zwiększenia sumy 
bilansowej Eurosystemu. 

W tym celu wprowadzono operacje LTRO, 
a następnie ukierunkowane dłuższe opera-
cje refinansujące (ang. targeted longer-term 
refinancing operations – TLTRO). LTRO 
adresowane były do instytucji finansowych 
– pierwsza roczna operacja dokonana została  

-
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w połowie 2009 r., zaś trzyletnia operacja 
LTRO odbyła się w grudniu 2011 r., a w 
ramach drugiej trzyletniej operacji LTRO, 
przeprowadzonej już w lutym następne-
go roku, pożyczki przeznaczono dla ban-
ków komercyjnych (ang. measures to sup-
port bank lending and monetary market 
activity)38 w formie zakupu papierów za-
bezpieczonych aktywami – należnościa-
mi od niefinansowych podmiotów sektora 
prywatnego strefy euro (ang. asset-backed 
securities – ABS), a także wznowiono 
program skupu zabezpieczonych obliga-
cji (ang. Covered Bond Purchase Programme 
– CBPP). EBC dokonał też kolejnej obniż-
ki stóp procentowych, sprowadzając stopę 
referencyjną do poziomu 0,05% i depo-
zytową do negatywnej: minus 0,20%.). 

Programy te miały doprowadzić do 
zwiększania sumy bilansowej strefy euro 
do poziomu z początku 2012 r., czyli o bli-
sko 50%. Przy stosunkowo wysokich wy-
maganiach co do jakości kredytowej skupo-
wanych papierów i małej wielkości rynku 
ABS w strefie euro, zwiększenie sumy bi-
lansowej dokonało się głównie przez opera-
cje TLTRO. Podaż płynności w tych ope-
racjach była uzależniona od popytu ban-
ków, który był ograniczony w stosunku do 
możliwości wykreowanych przez EBC. 

Choć działaniom EBC towarzyszyło 
pewne obniżenie oprocentowania kredy-
tów, to okazały się one niewystarczające 
do osiągnięcia zamierzonego zwiększenia 
sumy bilansowej. Popyt banków w ope-
racjach TLTRO był znacznie niższy od 

limitu ustalonego przez EBC, a skala zaku-
pów aktywów niewielka, także ze wzglę-
du na stosunkowo niewielki rozmiar rynku 
tych aktywów. Dodatkowo wzrost sumy 
bilansowej Eurosystemu był ograniczany 
przez spłaty środków pożyczonych przez 
banki komercyjne w EBC w ramach opera-
cji LTRO (łącznie ok. 1 bln euro w dwóch 
operacjach, w grudniu 2011 r. i w lutym 
2012 r.). Dlatego też w kolejnych run-
dach tego programu EBC obniżył opro-
centowanie do poziomu równego stopie 
podstawowych operacji refinansujących. 
Wyższe bowiem oprocentowanie pierw-
szych dwóch operacji LTRO ograniczyło 
ich atrakcyjność w porównaniu do pod-
stawowych operacji refinansujących, przy-
czyniając się tym samym do ich niskiego 
wykorzystania.

Rada EBC zainicjowała 2 sierpnia 2012 r. 
kolejny, wymieniony wyżej, nowy program 
OMT – zakupu bezwarunkowych trans-
akcji monetarnych, którego techniczne 
warunki zostały sformułowane 6 wrze-
śnia 2012 roku39.

Program OMT określał operacje zaku-
pu na wtórnym rynku skarbowych papie-
rów wartościowych państw strefy euro. 
Transakcje te miały stanowić mechanizm 
ochronny przed poważnym zagrożeniem 
utrzymania stabilności cen w strefie euro 
(ang.”at safeguarding an appropriate mone-
tary policy transmission and the singleness 
of the monetary policy”, OMT, EBC, 2012). 
Równocześnie zakończony został program 
SMP. Transakcje bezwarunkowe (bez 
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ustalonych limitów ilościowych dla tych 
transakcji) miały obejmować w szczególno-
ści obligacje skarbowe z terminami zapadal-
ności od 1 roku do 3 lat. Płynność powstała 
wskutek transakcji OMT miała być pod-
dana pełnej sterylizacji. Przeprowadzenie 
transakcji OMT dokonywane powin-
no być w ramach zasad określonych dla 
programów wsparcia – Europejskiego 
Funduszu Stabilizacyjnego (ang. European 
Financial Stability Facility – EFSF) albo 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
(ang. European Stability Mechanism 
– ESM). Portfel papierów wartościowych 
nabytych w ramach OMT podlegać miał 
wycenie w cenach rynkowych (ang. mark-
to-market, co oznacza, że pozycje bilanso-
we są wrażliwe nie tylko na problemy kre-
dytowe, ale także na zmiany rynkowych 
stóp procentowych). 

W ciągu swego dotychczasowego funk-
cjonowania program OMT nie został akty-
wowany, wdrożony i wykorzystany, ale już 
same komunikaty dotyczące możliwości 
transakcji OMT przyczyniły się do łago-
dzenia napięcia na rynkach finansowych 
i ogólnej poprawy warunków finansowa-
nia, w tym spadku rentowności obliga-
cji skarbowych w krajach peryferyjnych. 

Wzbudzał on jednocześnie liczne kontro-
wersje prawne, zwłaszcza w nauce i wśród 
niemieckich polityków. Podkreślano, że za-
angażowanie EBC w operacje skupu obli-
gacji skarbowych nadmiernie zadłużonych 
krajów strefy euro, nawet na rynku wtór-
nym, oznacza poszerzenie jego mandatu 

o funkcję „pożyczkodawcy ostatniej in-
stancji” również dla rządów państw. Brak 
ponadto upoważnienia w traktatach UE 
(Trak tat o Unii Europejskiej i Traktat 
o  fun kcjonowaniu Unii Europejskiej 
– TFUE, wersja skonsolidowana z 9 maja 
2008 r.40) do przeprowadzania tego typu 
operacji. Celem bowiem EBC jest dba-
nie o stabilność cen, a nie podejmowanie 
działań w sferze polityki fiskalnej i finan-
sowanie długu publicznego. Skupowanie 
obligacji skarbowych oznacza konieczność 
druku „pustego” pieniądza, co może za-
grozić osiągnięciu głównego celu, jakim 
jest stabilność cen, a więc i wzrostu go-
spodarczego, zaś kraje, które są wspiera-
ne przez EBC mogą ulec pokusie naduży-
cia i opóźniać wprowadzanie koniecznych 
reform, mających na celu między innymi 
przywrócenie równowagi w ich finansach 
publicznych. Część autorów41 wskazywała 
nawet, że zakup długu publicznego państw 
członkowskich nie mieści się w kompe-
tencji organów zarządzania polityką pie-
niężną. W przypadku EBC, którego głów-
nym celem jest zapewnienie stabilności 
cen, nie ma uzasadnienia, aby niezależna 
instytucja, jaką jest bank, była odpowie-
dzialna za tego typu operacje. Oznacza to, 
że takie działania EBC podważałyby jego 
wiarygodność42. 

Odmienne poglądy wyrażone zosta-
ły w prejudycjalnej opinii rzecznika ge-
neralnego Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (ETS) z 14 stycznia 
2015 r. Według niej, program OMT, co 
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do zasady, jest zgodny z TFUE. Ta zgodność 
zależy od formy wdrożenia programu43.

W 2014 r. EBC prowadził więc już wie-
loma kanałami niekonwencjonalną poli-
tykę pieniężną: stopy procentowe utrzy-
mywał na historycznie niskim poziomie, 
w tym depozytową poniżej zera, konty-
nuował skup listów zastawnych i papie-
rów zabezpieczonych zobowiązaniami oraz 
przeprowadził kolejną warunkową opera-
cję zasilającą w płynność. Kolejne progra-
my przybierały coraz bardziej ekspansyw-
ną formę, łagodzone były warunki zabez-
pieczeń i wydłużano zapadalność długu. 

Jednak mimo realizacji licznych, łago-
dzonych stopniowo programów, strefa 
euro pozostawała w stagdeflacji, większość 
jej krajów jest silnie zadłużona, a oczeki-
wania inflacyjne znacznie się obniżyły. 
Ograniczona skuteczność dotychczaso-
wych działań w warunkach nadal utrzy-
mującej się deflacji skłoniły więc w 2015 r. 
EBC do istotnego zwiększenia skali sku-
powanych aktywów i bardziej agresyw-
nego działania. 

Dopiero po ośmiu latach, popierany 
także w wezwaniu Timothy’ego Geithnera 

(ówczesnego sekretarza skarbu Stanów 
Zjednoczonych), że świat oczekuje od EBC 
wykorzystania dozy kreatywności i siły 
banku centralnego (ang. „smart, creative 
central bank force”) – 22 stycznia 2015 r. 
EBC podjął decyzję, a 9 marca tego roku 
rozpoczął realizację programu rozsze-
rzonego skupu aktywów (ang. Expanded 
Asset Purchase Programme – EAPP). Jest 
to program QE o dużej skali, którego przy-
czyną jest utrzymująca się deflacja i słaba 
koniunktura gospodarcza, a celem, wy-
rażonym przez prezesa EBC w przemó-
wieniu do komisji włoskiego parlamentu,  
jest stworzenie warunków koniecznych 
do trwałego, zbilansowanego wzrostu go-
spodarczego w strefie euro44. 

To wieloletnie opóźnienie w stosunku  
do Programu Fed wynikało z prawnych, 
historycznych, kulturalnych i politycz-
nych uwarunkowań. Przede wszyst-
kim, na co wskazano wyżej, kwestiono-
wana była, w świetle unijnych trakta-
tów i mandatu EBC, legalność zakupu 
(finansowania) papierów skarbowych, 
a przejście do niekonwencjonalnej po-
lityki pieniężnej EBC wymagało zgody  

-

. 

-
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19 krajów. Historycznie ponadto kilka kra-
jów UE doświadczyło w ciągu ostatnich 
stu lat hiperinflacji, prowadzącej do de-
presji gospodarczej, zaś w szczególności 
w Niemczech i krajach skandynawskich 
pojęcie długu wiązało się z winą i naru-
szeniem kulturowych, a nawet religijnych 
zasad. Co więcej, tradycje oszczędzania 
i ochrona środków finansowych w krajach 
europejskich są większe niż w Stanach 
Zjednoczonych, a strukturalnie banki od-
grywają w tych krajach większą rolę niż 
w systemie anglosaskim. Dlatego też EBC 
przez kilka lat kierował krótkookresowe 
środki pożyczkowe do aparatu bankowe-
go w nadziei na ich transfer do gospodarki  
realnej i obniżał stopę procentową w kie-
runku zerowej, zanim rozpoczął na sze-
roką skalę poszerzenie bazy monetarnej 
w strefie euro. 

Ustanowienie programu EAPP było 
możliwe w związku ze wstępnym formal-
nym uznaniem programu OMT za zgodny 
z prawem. Był to punkt zwrotny dla decy-
zji EBC. Podkreślono, że EBC prowadzi 
politykę pieniężną strefy euro i „realizuje 
mandat utrzymania stabilności cen, sto-
sując instrumenty określone przez trakta-
ty” oraz wskazano, że art. 18.1 „Protokółu 
w sprawie statutu ESBC i EBC” zalicza 
operacje w formie bezwarunkowych za-
kupów instrumentów na rynkach finan-
sowych do instrumentów polityki pie-
niężnej. Obejmują w szczególności zakup  
obligacji rządowych, o ile są one nabywane 
na rynku wtórnym, a nie pierwotnym45.

Celem programu EAPP jest zapewnienie 
stabilności mandatu EBC w zakresie po-
ziomu inflacji, wzmocnienie transmisji po-
lityki monetarnej i dostarczenie bodźców 
do gospodarki. W ramach EAPP zakupy 
papierów dłużnych mają być przeprowa-
dzane co najmniej do września 2016 r., do 
czasu trwałego powrotu ścieżki inflacji do 
poziomu odpowiadającego celowi inflacyj-
nemu EBC – poniżej, ale blisko 2% w śred-
nim okresie, a miesięczna skala zakupów 
ma wynieść 60 mld  euro. Program EAPP 
obejmuje system Asset Backed Securities 
Purchase Programme (ABSPP), Covered 
Bond Purchase Programme (CBPP3) 
oraz Public Sector Purchase Programme 
(PSPP)46. 

Poszerza się zakres dotychczasowych 
zakupów aktywów obejmujących listy za-
stawne oraz papiery wartościowe zabez-
pieczone zobowiązaniami (ABSPP) o ob-
ligacje skarbowe, emitowane przez rządy 
krajów członkowskich, agencje rządowe, 
instytucje międzynarodowe i ponadna-
rodowe, korporacje finansowe z siedzibą  
na terenie strefy euro, o terminie zapa-
dalności od 2 do 30 lat. EBC skupuje pa-
piery denominowane w euro, o dobrym 
ratingu inwestycyjnym (bez krajów ob-
jętych programem wsparcia finansowe-
go). Przy miesięcznej skali i horyzoncie 
zakupów całkowita wielkość programu 
do września 2016 r. ma więc wynieść około  
1,1 bln euro, co powinno znacznie zwięk-
szyć sumę bilansową EBC i złagodzić wa-
runki monetarne w strefie euro.
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Aby zapobiec nadmiernej koncentracji, 
zakupy obligacji skarbowych nie powinny 
przekroczyć 1/3 wielkości całkowitej emi-
sji danego rządu i 1/4 wielkości emisji po-
szczególnych obligacji. EBC będzie realizo-
wał program w sposób zdecentralizowany  
(krajowe banki centralne będą dokonywały 
zakupów poszczególnych instrumentów). 
Rozdysponowanie środków programu po-
między krajowe banki centralne odbędzie 
się zgodnie z ich udziałem w całkowitym 
kapitale EBC. Wykorzystanie klucza kapi-
tałowego oznacza, że większość (ok. 85%) 
aktywów w ramach programu będzie po-
chodzić z największych gospodarek strefy 
euro (Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, 
Holandii oraz Belgii). Przy wystąpie-
niu ewentualnych strat zdecydowano,  
że stosowany będzie następujący sposób 
ich podziału: w przypadku skupu papie-
rów wartościowych instytucji europej-
skich mają one stanowić 12% dodatkowo 
zakupionych aktywów i będą skupowa-
ne przez krajowe banki centralne, a 8% 
zakupionych aktywów znajdzie się w po-
siadaniu EBC. Pozostałe zakupy dodat-
kowych aktywów przeprowadzane będą 
przez krajowe banki centralne (80% ca-
łości programu) i nie będą objęte podzia-
łem strat. Oznacza to, że ewentualne straty  
zostaną pokryte również w sposób zde-
centralizowany, przez poszczególne rządy 
krajów członkowskich.

Potencjalne straty na skupowanych akty-
wach, ponoszone w większości przez krajo-
we banki centralne, nie obejmują więc, co 
było istotne dla akceptacji Programu APP, 

uwspólnotowienia ryzyka. Ma to ograni-
czyć skalę ewentualnych transferów fiskal-
nych pomiędzy krajami strefy47.

EBC zachował kontrolę nad wszystki-
mi parametrami programu i ma koordy-
nować zakupy, co ma zapewnić jedność 
polityki pieniężnej strefy euro. 

Mechanizm EAPP różni się od trady-
cyjnego QE (Fed-u, BoA czy BoJ), w któ-
rym banki centralne dokonują planowa-
nego i zapowiedzianego uprzednio – co do 
skali, czasu i instrumentów – zakupu pa-
pierów wartościowych. 

W programie europejskim płynność jest 
zależna od popytu (skłonności do sprzeda-
ży) i jakości oferowanych aktywów (o do-
datniej rentowności). Oszacowanie ich wy-
sokości a priori obecnie jest trudne, choć 
poszczególne instytucje publiczne i ko-
mercyjne dokonują takich symulacji (np.  
Dok-Wydział Analiz Rynków Finansowych, 
NBP, 25 marca 2015 r.). 

Środkiem do osiągnięcia założonych 
celów EBC jest zwiększenie płynności 
w strefie euro; można dodać – sztucznej 
płynności, kreującej sztuczny wzrost go-
spodarczy. Jeżeli jednak EBC zdoła wy-
tworzyć płynność i przejmie ryzyko, można 
mieć nadzieję, że program EAPP skłoni 
kredytodawców do zwiększenia akcji kre-
dytowej i pobudzenia koniunktury gospo-
darczej. Ekspansja kredytowa jest jednak 
uwarunkowana między innymi sytuacją 
kapitałową banków i jakością ich portfela 
kredytowego. Wpływ luzowania ilościowe-
go banków centralnych na inflację i sferę 
realną gospodarki, według większości 
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badań wskazuje, że maksymalny wpływ 
QE Stanów Zjednoczonych na poziom 
PKB wynosi więcej niż 1,0%, a na infla-
cję waha się w przedziale 0-1,5 pkt proc. 
w horyzoncie trzech lat. Ze względu jed-
nak na duże różnice strukturalne mię-
dzy strefą euro a Stanami Zjednoczonymi 
i Wielką Brytanią oraz wprowadzenie łago-
dzenia ilościowego EBC w innym momen-
cie cyklu niż to miało miejsce w Stanach 
czy Wlk. Brytanii, EAPP nie powinien być 
mechanicznie porównywany z podobny-
mi programami Fed czy Banku Anglii48. 

Programy QE mogą stwarzać ryzyko 
zarówno dla gospodarek, w których są 
wprowadzane, jak i dla pozostałych kra-
jów. Obecnie trudno ocenić rodzaj i skalę 
ryzyka i zagrożeń oraz prawdopodobień-
stwo ich wystąpienia. Z pewnością jed-
nym z czynników ryzyka związanych z pro-
wadzeniem przez banki centralne polity-
ki luzowania ilościowego jest spowolnie-
nie procesu korekty bilansów podmiotów 
gospodarczych oraz redukcji długu pu-
blicznego, gdyż obniżenie długotermino-
wych stóp procentowych ogranicza bodź-
ce do zmniejszania zadłużenia. Ekspansja 
fiskalna po 2008 r. w strefie euro pogłę-
biła wysoki poziom długu publicznego, 
a efekty ekspansji monetarnej, znacznie 
zwiększanej w 2015 r. – są obecnie istot-
nym czynnikiem wzrostu tego zadłużenia, 
ale i większej niepewności rozwoju sytuacji 
gospodarczej w strefie euro. Poprawa na-
strojów podmiotów gospodarczych, niskie 
stopy procentowe i wysoka płynność są bo-
wiem czynnikami sprzyjającymi nasileniu 

ekspansji kredytowej, która może prowa-
dzić do znacznego wzrostu inflacji. Jeśli 
działania EBC istotnie doprowadzą do po-
budzenia koniunktury i podwyższenia in-
flacji w strefie euro w średnim okresie, to 
zarazem przyczynią się do zwiększenia dy-
namiki cen i produkcji w poszczególnych 
krajach, w tym w Polsce. Jednocześnie 
program zakupu aktywów EBC w 2015 r. 
na szerszą skalę może prowadzić do silnego 
osłabienia kursu euro, napływu kapitału ze 
strefy euro do krajów, w których aktywa 
oferują wyższe stopy zwrotu. Rozszerzenie 
programu skupu aktywów przez EBC może 
spowodować – choć wydaje się obecnie, 
że na umiarkowaną skalę – zwiększony 
napływ kapitału portfelowego do krajów 
spoza strefy. Może się więc przyczynić 
do spadku rentowności krajowych obli-
gacji i umocnienia się walut tych krajów, 
w tym złotego względem euro. Aprecjacja 
złotego oddziaływałaby w kierunku niż-
szego PKB i niższej inflacji. Taką reakcję 
rynkową odnotowano zaraz po ogłosze-
niu decyzji EBC. Wpływ ten na złotego, 
zwiększenie zmienności na rynku obli-
gacji i ceny krajowego długu może utrzy-
mywać się przez cały czas trwania skupu 
aktywów. Efekt QE będzie się jednak 
prawdopodobnie zmniejszał – już obecnie  
powyżej poziomów sprzed ogłoszenia pro-
gramu w styczniu tego roku wzrosła ren-
towność obligacji, następuje korekta kursu 
EUR/USD i indeksów giełdowych.

Podsumowując, transmisja różnorod-
nych instrumentów niekonwencjonalnej 
polityki pieniężnej przez system bankowy 
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okazała się nieskuteczna. Program QE EBC 
– The Expanded Asset Purchase Programme 
przynosi nadzieję na przywrócenie per-
spektyw zrównoważonego wzrostu go-
spodarczego i  społecznego w  strefie  
euro. 

Mechanizm wpływu opisywanych in-
strumentów QE stabilizuje już obecnie go-
spodarki krajów, na co wskazują bieżące 
dane makroekonomiczne dotyczące stre-
fy euro. Odgrywa on zatem pozytywną 
rolę, zwłaszcza w krajach peryferyjnych 
Europy. Wydaje się jednak, że może być 
to stabilizacja krótkookresowa, na pewien 
czas. EBC, dostarczając płynności w sys-
temie finansowym, niezbędnej zwłaszcza 
w okresie kryzysu ekonomicznego i finan-
sowego i turbulencji na rynkach finanso-
wych, kreuje ogromną bazę monetarną, 
która nie odzwierciedla realnego przyrostu 
PKB. Ceny aktywów nie odzwierciedlają 
ponadto dobrze pozycji, ryzyka i efektyw-
ności, perspektyw instytucji i krajów ob-
jętych programem, lecz oczekiwania in-
westorów na decyzje banku centralnego. 
Program EAPP może więc zakłócać funk-
cjonowanie wielu segmentów gospoda-
rek właśnie przez dostarczenie megaszero-
kiej, dodatkowej płynności i tworzyć iluzję 
wyższej dynamiki wzrostu gospodarczego,  

niż naturalna, na okres luzowania polityki 
pieniężnej, zakłócając jednocześnie wła-
ściwą restrukturyzację gospodarki i znie-
kształcając jej obraz. 

Ponadto, co z kolei ukazuje praktyka Fed 
i Banku Anglii, stosowanie w dłuższym 
okresie stymulacji finansowej na dużą skalę 
powoduje trudność powrotu do normali-
zacji tej polityki (ang. exit strategy) i okre-
ślenia warunków tego powrotu. 

Ponieważ w systemie euro rozpoczęto 
dopiero w marcu tego roku „wkraczanie 
na nieznane terytoria” i stosowanie instru-
mentów QE, można będzie ocenić ich sku-
teczność dopiero w dłuższej perspektywie 
czasowej. Już teraz można podkreślić, że 
koncentrowanie się tylko na instrumen-
tach niekonwencjonalnych polityki pie-
niężnej nie jest właściwe. Powinno być 
tymczasowe, a przede wszystkim wspar-
te reformami gospodarczymi i dobrą po-
lityką fiskalną oraz odpowiednimi regu-
lacjami w krajach i instytucjach unijnych.

prof. dr hab. ELŻBIETA CHOJNADUCH
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