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Jaka jest rola Europejskiego Banku Centralnego?

Europejski Bank Centralny (EBC) to bank centralny strefy euro z siedzib¡ we Frankfurcie nad
Menem. Jest on centraln¡ instytucj¡ dwóch systemów: Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków
Centralnych (ESBC).
Na Eurosystem skªada si¦ bank centralny strefy euro i krajowe banki centralne pa«stw czªonkowskich
UE, które przyj¦ªy euro. Gªównym zadaniem Eurosystemu, realizowanym przez EBC, jest utrzymanie
±redniookresowej stabilno±ci cen, sªu»¡cej wspólnemu dobru, rozumianemu jako utrzymanie wzrostu
cen nieznacznie poni»ej 2% w skali roku, przy jednoczesnym wsparciu polityki gospodarczej. EBC
wraz z narodowymi bankami centralnymi strefy euro zapewnienia tak»e stabilno±¢ systemu nansowego
w stree euro. W ramach realizacji tych zada«, Europejski Bank Centralny w przeszªo±ci aktywnie
uczestniczyª w neutralizacji skutków kryzysu gospodarczo-nansowego w stree euro oraz w zapobiegaª
jego intensykacji wykorzystuj¡c standardowe narz¦dzia realizacji polityki pieni¦»nej, jak i ±rodki
niestandardowe.

Natomiast obecnie, w celu ograniczenia pojawiaj¡cych si¦ napi¦¢ na rynkach

mi¦dzybankowych, zapewnia pªynno±¢ dªugoterminow¡ poprzez prowadzone operacje otwartego rynku
(ang. longer-term renancing operations, LTROs).
EBC w dniu 2 sierpnia 2012 r.

wprowadziª tak»e mo»liwo±¢ prowadzenia bezwarunkowych

transakcji monetarnych (OMT) na wtórnych rynkach obligacji skarbowych w stree euro (w miejsce
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prowadzonych dotychczasowych programów zakupu zabezpieczonych obligacji (ang.

Purchase Programme, CBPP) oraz dot. rynków papierów warto±ciowych (ang.
Programme, SMP). Warunkiem uruchomienia OMT jest ±cisªe powi¡zanie z programem EFSF/ESM.
Dziaªania interwencyjne EBC b¦d¡ wspiera¢ dziaªanie staªego mechanizmu zarz¡dzania kryzysowego
w postaci ESM i b¦d¡ zapewnia¢ wªa±ciw¡ transmisj¦ impulsów polityki pieni¦»nej we wszystkich
krajach strefy euro.

Ogªoszenie przez EBC programu OMT pozwala przeciwdziaªa¢ powa»nym

zaburzeniom na rynkach obligacji skarbowych, wynikaj¡cym w szczególno±ci z nadmiernych (i cz¦sto
nieuzasadnionych) niepokojów na rynkach nansowych.
ESBC jest systemem, w którego skªad wchodz¡ oprócz banku centralnego strefy euro wszystkie
banki centralne pa«stw czªonkowskich UE, w tym Narodowy Bank Polski. Zgodnie z Traktatem o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gªównym celem ESBC jest utrzymanie stabilno±ci cen, wspieranie
polityki gospodarczej UE, a tak»e okre±lanie strategii i prowadzenie polityki pieni¦»nej Unii,
przeprowadzanie operacji walutowych, utrzymywanie i zarz¡dzanie ocjalnymi rezerwami walutowymi
oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów pªatniczych. EBC zapewnia tak»e realizacj¦
zada« powierzonych ESBC.
Zakªada si¦, »e obydwa systemy b¦d¡ istnie¢ obok siebie, dopóki wszystkie pa«stwa czªonkowskie UE
nie przyjm¡ wspólnej waluty euro.
Do zada« EBC i Eurosystemu nale»y:

• realizowanie polityki pieni¦»nej strefy euro,
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• publicznie ogªaszanie swoich strategii polityki pieni¦»nej wraz z ocen¡ zmian w sytuacji
gospodarczej,

• zbieranie  przy wsparciu krajowych banków centralnych  od wªadz krajowych lub
te» bezpo±rednio od podmiotów gospodarczych niezb¦dnych informacji statystycznych
wykorzystywanych przy realizacji zada«,

• publikowanie biuletynów miesi¦cznych, raportów rocznych i analiz,
• zezwalanie na emisj¦ banknotów i zatwierdzanie jej wielko±¢, a tak»e wielko±¢ emisji monet w
stree euro, staraj¡c si¦ zapobiega¢ nadmiernej ich ilo±ci w obiegu,

• utrzymywanie roboczych kontaktów z odpowiednimi organami i forami, na szczeblu unijnym i
mi¦dzynarodowym,

• peªnienie roli doradczej dla organów pa«stw czªonkowskich poprzez wyra»ane opinie, zalecenia,
• przekazywanie szczegóªowych wytycznych bankom centralnym dotycz¡ce operacji otwartego
rynku i kredytowych (warto±¢, czas, termin), przy jednoczesnej koordynacji i monitoringu
prowadzenia polityki pieni¦»nej,

• interweniowanie na rynku walutowym we wspóªpracy z poszczególnymi bankami centralnymi,
• monitorowanie ryzyka nansowego, polegaj¡ce na ocenie ryzyka zwi¡zanego z papierami
warto±ciowymi,

• ustalanie strategii zarz¡dzania rezerwami walutowymi EBC,
• przyczynianie si¦ do stabilno±ci systemu nansowego poprzez monitorowanie systemu nansowego
strefy euro oraz udziaª w zarz¡dzeniu w sytuacjach kryzysowych i procesach przywracania
stabilno±ci systemu bankowego.

Organami decyzyjnymi EBC s¡ Rada Prezesów, Zarz¡d i Rada Ogólna.
Rada Prezesów podejmuje decyzje w sprawie polityki pieni¦»nej UE i innych zada« Eurosystemu, w
szczególno±ci w sprawie podstawowych stóp procentowych, analizy ryzyka inacyjnego itp. Czªonkowie
Rady Prezesów nie mog¡ zwraca¢ si¦ o instrukcje i ich przyjmowa¢ od instytucji i organów unijnych,
rz¡dów pa«stw czªonkowskich UE i »adnych innych organów. W skªad Rady wchodz¡ czªonkowie
Zarz¡du EBC oraz prezesi krajowych banków centralnych pa«stw czªonkowskich, których walut¡ jest
euro.
Zarz¡d EBC realizuje polityk¦ pieni¦»n¡ EBC zgodnie z wytycznymi Rady Prezesów. Skªada si¦ z
6 osób mianowanych na o±mioletni¡ kadencj¦ przez Rad¦ Europejsk¡, na zalecenie Rady UE i po
konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Czªonkowie Zarz¡du wybierani s¡ spo±ród grona osób
o du»ym autorytecie i do±wiadczeniu w dziedzinie pieni¡dza lub bankowo±ci.
realizacj¦ zada« EBC m.in.

Zarz¡d wspomaga

poprzez informowanie o post¦pach w procesie konwergencji pa«stw
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czªonkowskich UE, które jeszcze nie wprowadziªy euro i doradzanie w sprawie ustalenia przez te pa«stwa
nieodwoªalnych sztywnych kursów walutowych.
Rada Ogólna, w której skªad wchodz¡ prezes i wiceprezes EBC, jak równie» prezesi krajowych banków
centralnych UE (w tym Prezes Narodowego Banku Polskiego) bierze udziaª w dziaªaniach doradczych
EBC, gromadzeniu informacji statystycznych, jak równie» pomaga w przygotowaniach niezb¦dnych do
ustalenia nieodwoªalnych kursów wymiany walut pa«stw czªonkowskich obj¦tych derogacj¡ na euro.
Organ ten mo»na uzna¢ za tymczasowy, poniewa» zostanie rozwi¡zany po przyj¦ciu wspólnej waluty
przez wszystkie pa«stwa czªonkowskie UE.
Organy decyzyjne EBC maj¡ prawo, tylko w ±ci±le okre±lonym zakresie, do wydawania aktów
prawnych obowi¡zuj¡cych w obr¦bie Eurosystemu, jak równie» mog¡ uchwala¢ rozporz¡dzenia i decyzje
obowi¡zuj¡ce podmioty spoza Eurosystemu.

Rysunek 1: Schemat organizacyjny EBC

EUROSYSTEM

ESBC

krajowe banki centralne
strefy euro

EBC

27 krajowych banków
centralnych państw
członkowskich UE

Zarząd

Rada Prezesów

Rada Ogólna

prezesi
krajowych banków
centralnych strefy euro

Prezes

Prezes

Zarząd EBC

Wiceprezes

Wiceprezes

4 zwykłych
członków

27 prezesów
krajowych banków
centralnych

W dniu 4 listopada 2014 r.1 zacz¡ª funkcjonowa¢ jednolity mechanizm nadzorczy (SSM). Zostaª on
utworzony z krajowych wªadz nadzorczych pa«stw strefy euro i EBC, który jest tak»e odpowiedzialny za
efektywne i sprawne dziaªanie caªego SSM. EBC nadzoruje bezpo±rednio systemowo istotne, najwi¦ksze
banki, których aktywa ksztaªtuj¡ si¦ powy»ej 30 milionów euro, przekraczaj¡ 20% PKB kraju strefy
euro, w którym maj¡ siedzib¦ lub zostaªy uznane za systemowo istotne na wniosek krajowych wªadz
1 Zgodnie z art. 33 Rozporz¡dzenia Rady (UE) Nr 1024/2013 z dnia 15 pa¹dziernika 2013 r. powierzaj¡cego
Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki zwi¡zanej z nadzorem
ostro»no±ciowym nad instytucjami kredytowymi.
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nadzorczych. Nadzór nad pozostaªymi instytucjami pozostaª w gestii wªadz krajowych, które dziaªaj¡
zgodnie z wytycznymi EBC, chyba »e EBC postanowi inaczej podejmuj¡c decyzj¦ o bezpo±rednim
nadzorze nad dan¡ instytucj¡ lub grup¡ instytucji. W ramach kompetencji nadzorczych EBC m.in.
decyduje o wydawaniu oraz wycofywaniu zezwole« na dziaªalno±¢ dla instytucji kredytowych, ocenia
planowane fuzje i przej¦cia w sektorze bankowym oraz zapewnia przestrzeganie przez nadzorowane
banki ustalonych uprzednio wymogów ostro»no±ciowych. W celu oddzielenia nadzoru nad sektorem
bankowym od zada« zwi¡zanych z ksztaªtowaniem polityki monetarnej, za nowo powierzone zadania
odpowiada Rada ds. Nadzoru (ang.

Supervisory Board ),

która skªada si¦ z przewodnicz¡cego, jego

zast¦pcy (wybranego z Rady Zarz¡dzaj¡cej EBC), czterech przedstawicieli EBC oraz po jednym
przedstawicielu ze wszystkich wªa±ciwych krajowych organów nadzoruj¡cych z pa«stw uczestnicz¡cych.
Skonsolidowany nadzór bankowy nansowany jest z opªat wnoszonych przez nadzorowane instytucje
nansowe.
EBC zapewnia tak»e analityczne, statystyczne, administracyjne oraz logistyczne zaplecze dla
Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Przewodnicz¡cym Rady Generalnej  organu decyzyjnego
ESRB  jest Prezes EBC, a w jej skªad wchodz¡ równie» prezesi wszystkich banków centralnych krajów
czªonkowskich UE. ESRB zostaªa powoªana w grudniu 2010 roku i jej zadaniem jest przeciwdziaªanie
lub ograniczanie ryzyk systemowych zagra»aj¡cych stabilno±ci nansowej UE. Mog¡ one mie¢ swoje
¹ródªo zarówno w sektorze nansowym, jak i mog¡ wynika¢ z uwarunkowa« makroekonomicznych i
strukturalnych. ESRB wydaje ostrze»enia i zalecenia do podj¦cia niezb¦dnych dziaªa« zaradczych,
które zapewni¡ sprawne funkcjonowanie wspólnego rynku.
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