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PRZEDMOWA

EBC ca∏kowicie popiera zasady otwartoÊci i przejrzystoÊci i wprowadza je w ˝y-

cie, w szczególnoÊci przez ró˝norodne publikacje objaÊniajàce jego cele i dzia-

∏alnoÊç. Poza cz´stymi i obszernymi publikacjami na temat wydarzeƒ bie˝àcych

w dziedzinach nale˝àcych do jego kompetencji, EBC publikuje dokumenty robo-

cze i okolicznoÊciowe na okreÊlone tematy, tym samym anga˝ujàc istotnà cz´Êç

swoich zasobów w komunikacj´ z sektorem bankowoÊci, uczestnikami rynku,

Êrodowiskiem akademickim i opinià publicznà.

EBC wydaje równie˝ wszechstronne monografie dotyczàce jego roli i dzia∏alnoÊci.

Pierwsza publikacja z tej serii nosi∏a tytu∏ „Polityka pieni´˝na EBC” (The Monetary

Policy of the ECB), a jej drugie wydanie ukaza∏o si´ na poczàtku 2004 r. Niniejsza

ksià˝ka koncentruje si´ na historii, roli i funkcji samego EBC, przedstawiajàc Bank

z prawnego, instytucjonalnego i organizacyjnego punktu widzenia. Opisuje proce-

sy, które doprowadzi∏y do ustanowienia EBC i wprowadzenia euro, rol´ i funkcj´

EBC jako jednostki zarzàdzajàcej europejskim systemem pieni´˝nym, czyli Euro-

systemem, a tak˝e ró˝ne aspekty EBC jako organizacji ponadnarodowej, ustanowio-

nej zgodnie z prawem wspólnotowym. Wszystkie wymienione elementy tworzà

podstaw´ zasad i dzia∏alnoÊci EBC i Eurosystemu. JesteÊmy przekonani, ˝e infor-

macje zawarte w tej ksià˝ce przyczynià si´ do jeszcze lepszego zrozumienia celów

i dà˝eƒ EBC. JednoczeÊnie ksià˝ka przedstawia wa˝nà rol´, którà w Eurosystemie,

kierowanym przez EBC, pe∏nià krajowe banki centralne (KBC). Wspólne dzia∏anie

EBC i KBC, a tak˝e Êcis∏a wspó∏praca w ramach systemu zapewniajà w∏aÊciwe wy-

pe∏nianie swoich zadaƒ przez Eurosystem.

Krajowe banki centralne ewoluowa∏y przez dziesi´ciolecia – najm∏odsze od pó∏

wieku, niektóre nawet przez dwa stulecia – podczas gdy EBC powsta∏ w trybie

przyÊpieszonym. Dziesi´ç lat temu Europejski Instytut Walutowy (EIW), po-

przednik EBC, wraz z krajowymi bankami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich

Unii Europejskiej, rozpoczà∏ prace nad przysz∏ym europejskim systemem banko-

woÊci centralnej i jego jednostkà centralnà, czyli EBC. Zaledwie pi´ç lat póêniej

EBC jako instytucja kierujàca Eurosystemem przejà∏ odpowiedzialnoÊç

za wspólnà polityk´ pieni´˝nà w strefie euro, a tym samym za jednà z dwóch naj-

wa˝niejszych walut Êwiatowych. Poczàtek trzeciego etapu Unii Gospodarczej

i Walutowej (UGW) w 1999 r. nie oznacza∏ wcale koƒca rozwoju EBC. Osià-

gni´cie pe∏nej Unii Gospodarczej i Walutowej wcià˝ jest uwarunkowane rozwià-

zaniem wielu zagadnieƒ, w szczególnoÊci zwiàzanych z wprowadzeniem euro

w 2002 r., a tak˝e rozwojem instytucjonalnym Banku. 

Wprowadzenie euro stanowi∏o ogromne wyzwanie dla ca∏ej strefy euro. Przewi-

duje si´, ˝e zrodzi ono du˝e zapotrzebowanie na informacje o instytucji odpowie-

dzialnej za stabilnoÊç euro. Poniewa˝ EBC dzia∏a w niezwykle z∏o˝onym Êrodo-

wisku, konieczne jest przede wszystkich dostarczenie informacji podstawowych

i tym samym zaspokojenie potrzeb informacyjnych mi´dzynarodowego gro-

na odbiorców. W zwiàzku z tym Zarzàd EBC poprosi∏ o napisanie niniejszej

ksià˝ki eksperta, który od poczàtku lat 90. odgrywa∏ wa˝nà rol´ w przygotowa-

niu UGW, a tak˝e utworzeniu i rozwoju EBC. 
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Ksià˝ka jest przeznaczona dla osób, które chcà uzupe∏niç swojà wiedz´ na temat

wszystkich aspektów prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych EBC. Roz-

szerzenie UE dodatkowo rozbudowuje grup´ jej adresatów, poniewa˝ EBC prze-

widuje zwiàzany z tym wzrost zapotrzebowania na informacje. W tym miejscu

chcia∏bym wspomnieç, ˝e prezesi krajowych banków centralnych nowych

paƒstw cz∏onkowskich UE od 1 maja 2004 r. sà cz∏onkami Rady Ogólnej EBC,

a poszczególne KBC z tà samà datà uzyska∏y pe∏ne cz∏onkostwo w Europejskim

Systemie Banków Centralnych (ESBC). Wszystkie zainteresowane kraje –

po spe∏nieniu kryteriów konwergencji – majà w perspektywie ostateczne przyj´-

cie jednej waluty i zobowiàza∏y si´ do bezwarunkowego przestrzegania warun-

ków Traktatu z Maastricht. EBC, który z zadowoleniem powita∏ rozszerzenie

UE, pomo˝e w starannym przygotowaniu procesu konwergencji w Êcis∏ej wspó∏-

pracy z w∏aÊciwymi krajowymi bankami centralnymi.

Wierz´, ˝e przedstawiona ksià˝ka b´dzie stanowiç przydatne êród∏o informacji

dla wszystkich osób zainteresowanych pracà EBC.

Jean-Claude Trichet

Prezes EBC
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PODZ I¢KOWANIA

Z powodu du˝ego zapotrzebowania i wyczerpania ca∏ego nak∏adu mojej ksià˝ki

podj´to decyzj´ o publikacji drugiego wydania. Dzi´ki temu mia∏em mo˝liwoÊç

przejrzenia i aktualizacji tekstu w celu uwzgl´dnienia zmian, jakie zasz∏y zarów-

no w obr´bie Eurosystemu, jak i w jego otoczeniu zewn´trznym. Podczas tej pra-

cy znów mia∏em okazj´ korzystaç z bardzo cennej pomocy kolegów z EBC,

zw∏aszcza z dzia∏ów S∏u˝b J´zykowych oraz Oficjalnych Publikacji i Ksi´go-

zbioru.

Hanspeter K. Scheller

Frankfurt nad Menem, wrzesieƒ 2006 r.



12

WST¢P

BankowoÊç centralna w Europie zawsze kojarzy∏a si´ z emisjà i zarzàdzaniem

walutà krajowà: waluta krajowa sta∏a si´ niezb´dnym elementem suwerennoÊci

kraju; rola banknotów narodowych w obiegu pieniàdza stopniowo ros∏a i osta-

tecznie zastàpi∏y one z∏ote i srebrne monety jako prawny Êrodek p∏atniczy, b´-

dàc jednoczeÊnie Êwiadectwem kultury i symboli narodowych danego kraju.

Wraz ze wzrostem roli banknotów jako Êrodka p∏atniczego w nowoczesnym

˝yciu gospodarczym znaczenia nabierali emitenci banknotów, czyli banki cen-

tralne, a prowadzenie polityki pieni´˝nej stawa∏o si´ podstawowym elementem

krajowej polityki gospodarczej. 

Bioràc pod uwag´ powy˝sze uwarunkowania historyczne, realizacja Unii Gospo-

darczej i Walutowej (UGW) pod koniec XX wieku stanowi∏a wyjàtkowy krok,

poniewa˝ doprowadzi∏a do wprowadzenia nowego re˝imu pieni´˝nego z jednà

walutà w znacznej cz´Êci Europy. DwanaÊcie paƒstw cz∏onkowskich UE, które

do tej pory przyj´∏y euro, reprezentuje dwie trzecie ∏àcznej liczby ludnoÊci UE,

a w odpowiednim czasie strefa euro ma rozszerzyç si´ na pozosta∏e paƒstwa

cz∏onkowskie UE. 

Przesuni´cie polityki pieni´˝nej na poziom wspólnotowy wymaga∏o istotnych

zmian europejskiego systemu bankowoÊci centralnej. Ustanowienie nowej mi´-

dzynarodowej organizacji monetarnej, EBC, oraz integracja krajowych banków

centralnych z europejskim systemem bankowoÊci centralnej – ESBC – i z b´dà-

cym jego cz´Êcià Eurosystemem sà wyrazem umi´dzynarodowienia europejskiej

bankowoÊci centralnej. Jak dotàd, ˝aden obszar polityki Wspólnoty Europejskiej

nie osiàgnà∏ takiego poziomu integracji jakim jest wspólna polityka pieni´˝-

na i polityka kursowa, a to˝samoÊç wspólnotowa najwyraêniej przejawia si´ w∏a-

Ênie w przypadku euro i EBC.

EBC to równie˝ model nowoczesnej bankowoÊci centralnej: celem nadrz´dnym jego

polityki pieni´˝nej jest stabilnoÊç cen, jest niezale˝ny w realizacji swoich jasno okre-

Êlonych zadaƒ i ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za ich realizacj´ wobec obywateli

i wybranych przez nich przedstawicieli. Cechy te niekoniecznie wynikajà ze zmian

zachodzàcych wy∏àcznie w Europie; sà one zgodne z trendem Êwiatowym. Prawie ni-

gdzie nie sà one jednak widoczne tak wyraênie i zdecydowanie, jak w prawie zasad-

niczym EBC – Statucie ESBC i EBC. W∏àczenie ich do Traktatu WE, dzi´ki czemu

uzyskujà status quasi-konstytucjonalny, podkreÊla ich znaczenie w nowym re˝imie

pieni´˝nym Europy. Kodyfikacja prawa o bankowoÊci centralnej w Traktacie WE

i Statucie ESBC prawdopodobnie ustanowi nowy standard dla ustaw o bankach cen-

tralnych poza UE: na przyk∏ad Szwajcaria ostatnio zmieni∏a swojà ustaw´ o banku

centralnym, uwzgl´dniajàc rozwiàzania zastosowane w Statucie ESBC. 

Niniejsza ksià˝ka ma wprowadziç czytelnika w histori´, rol´ i funkcje EBC w ra-

mach UGW. Sk∏ada si´ z szeÊciu rozdzia∏ów omawiajàcych ró˝ne aspekty dzia-

∏alnoÊci EBC jako instytucji ustanawiajàcej polityk´, organizacji prawa wspólno-

towego, a tak˝e centralnej instytucji Eurosystemu.
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Rozdzia∏ pierwszy zawiera krótki opis poczàtków UGW i EBC, a tak˝e histori´

wprowadzenia euro. Przedstawia równie˝ EBC w kontekÊcie celów i ustaleƒ

UGW w ramach UE.

Rozdzia∏ drugi koncentruje si´ na aspektach prawnych, instytucjonalnych i orga-

nizacyjnych bankowoÊci centralnej w Europie, które wynikajà z realizacji UGW.

Rozdzia∏ trzeci opisuje polityk´ EBC oraz jej realizacj´ przez dzia∏ania Eurosys-

temu, a tak˝e relacje finansowe wewnàtrz Eurosystemu.

Rozdzia∏ czwarty krótko przedstawia status i rol´ EBC w kontekÊcie instytucjo-

nalnym Wspólnoty Europejskiej. EBC jest niezale˝ny od instytucji i w∏adz

wspólnotowych, ale stanowi cz´Êç struktury instytucjonalnej i politycznej

Wspólnoty Europejskiej oraz podlega prawu wspólnotowemu. EBC odpowiada

przed Parlamentem Europejskim i obywatelami Europy za realizacj´ swoich ce-

lów, a jego dzia∏alnoÊç jest przedmiotem przeglàdów prawnych prowadzonych

przez Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, podczas gdy Europejski Trybuna∏

Obrachunkowy kontroluje aspekty finansowe.

Rozdzia∏ piàty opisuje udzia∏ EBC w reprezentacji strefy euro wobec Êwiata ze-

wn´trznego. Bioràc pod uwag´ pog∏´biajàcà si´ globalizacj´ udzia∏ EBC w orga-

nizacjach i forach mi´dzynarodowych ma ogromne znaczenie w pe∏nieniu jego

funkcji. 

Rozdzia∏ szósty prezentuje EBC jako podmiot prawny i opisuje, w jaki sposób

∏ad korporacyjny, struktura wewn´trzna i polityka kadrowa wyra˝ajà misj´

polityki EBC.
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Traktat o Unii Europejskiej

(Traktat z Maastricht)

zawierajàcy statut ESBC i EBC,

podpisany 7 lutego 1992 r.
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1  UGW,  EBC  I EURO

Niniejszy rozdzia∏ przedstawia etapy powstawania Unii Gospodarczej i Waluto-

wej oraz g∏ówne cechy jej organizacji.

1 .1 DROGA  DO UGW I EURO

Jakie by∏y poczàtki? Za jeden z mo˝liwych punktów wyjÊcia dla chronologii po-

wstania unii gospodarczo-walutowej w Europie mo˝na uznaç Traktaty Rzym-

skie1, które wesz∏y w ˝ycie 1 stycznia 1958 r. Realizacja UGW jest przecie˝ jed-

nym z najwa˝niejszych osiàgni´ç – a jak dotàd mo˝e wr´cz najwa˝niejszym osià-

gni´ciem – integracji europejskiej. Autorzy Traktatów Rzymskich nie myÊleli

jednak jeszcze o wspólnej walucie, a cele pierwotnych traktatów by∏y znacznie

w´˝sze. 

Innym punktem wyjÊcia móg∏by byç 1989 r., gdy Rada Europejska podj´∏a decy-

zj´ o rozpocz´ciu realizacji UGW przed koƒcem wieku. Pomini´cie pierwszych

kroków w kierunku integracji walutowej Europy, podj´tych w po∏owie lat 60.,

by∏oby jednak fa∏szowaniem historii. Na poczàtkowym etapie próby integracji

walutowej podejmowano ze zmiennym powodzeniem. 

Wydaje si´ zatem, ˝e najw∏aÊciwszym punktem wyjÊcia b´dzie 1962 r. (zob.

ramka 1) i dokument Komisji Europejskiej znany jako Memorandum Marjolina.

Dokument ten zainicjowa∏ pierwsze dyskusje na temat integracji walutowej

na poziomie Wspólnoty i doprowadzi∏ do podj´cia pierwszych – na razie bardzo

ograniczonych – dzia∏aƒ w zakresie wspó∏pracy walutowej.

1 .1 . 1 P i e rw s z e  k r o k i  w k i e r u n ku  e u r o p e j s k i e j  i n t e g r a c j i

wa lu towe j

Ojcowie za∏o˝yciele Europy, którzy negocjowali Traktaty Rzymskie w latach 50.

ubieg∏ego stulecia, nie rozwa˝ali koncepcji wspólnej waluty. Pierwotne cele Eu-

ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) by∏y ograniczone przede wszystkim

do utworzenia unii celnej i wspólnego rynku rolnego, w zwiàzku z czym nie do-

strzegano jeszcze potrzeby integracji walutowej. Ponadto w ówczesnym okresie

wszystkie kraje EWG nale˝a∏y do zasadniczo sprawnie funkcjonujàcego mi´dzy-

narodowego systemu walutowego (systemu z Bretton Woods). W systemie tym

kursy wymiany by∏y sztywne, ale z mo˝liwoÊcià korekty i utrzymywa∏y si´

na wzgl´dnie stabilnym poziomie zarówno w EWG, jak i na ca∏ym Êwiecie

do po∏owy lat 60. XX wieku. 

1 Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà (EWG) i Traktat ustanawiajàcy

Europejskà Wspólnot´ Energii Atomowej (Euratom). Traktaty wesz∏y w ˝ycie 1 stycznia

1958 r. Dwie nowe Wspólnoty do∏aczy∏y do Europejskiej Wspólnoty W´gla i Stali (EWWS),

powo∏anej w 1952 r. na okres 50 lat.
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R a m k a  1 D rog a  d o e u ro  

1962 Komisja Europejska przedstawia pierwszà propozycj´ stworzenia

unii gospodarczej i walutowej (Memorandum Marjolina).

maj 1964 W celu zinstytucjonalizowania wspó∏pracy banków centralnych Eu-

ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) zawiàzano Komitet Pre-

zesów Banków Centralnych Paƒstw Cz∏onkowskich EWG. 

1971 Powstaje Plan Wernera przedstawiajàcy plan stworzenia unii gospo-

darczej i walutowej we Wspólnocie do 1980 r.

kwiecieƒ 1972 Stworzono mechanizm stopniowego zaw´˝ania wahaƒ kursów walut

paƒstw cz∏onkowskich EWG (tzw. wà˝ walutowy).

kwiecieƒ 1973 Dla zapewnienia w∏aÊciwego funkcjonowania w´˝a walutowego za-

wiàzano Europejski Fundusz Wspó∏pracy Walutowej (EFWW).

marzec 1979 Utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW).

luty 1986 Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE).

czerwiec 1988 Rada Europejska powo∏uje komitet pod przewodnictwem Jacquesa

Delorsa (tzw. komitet Delorsa), którego zadaniem jest urzeczywist-

nienie UGW.

maj 1989 Przedstawienie Radzie Europejskiej Planu Delorsa.

czerwiec 1989 Rada Europejska uzgadnia wprowadzenie UGW w trzech etapach.

lipiec 1990 Poczàtek pierwszego etapu UGW.

grudzieƒ 1990 Zwo∏anie Mi´dzyrzàdowej Konferencji odpowiedzialnej za przygo-

towanie drugiego i trzeciego etapu UGW.

luty 1992 Podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht). 

paêdziernik 1993 Wybór Frankfurtu nad Menem na siedzib´ Europejskiego Instytutu

Walutowego (EIW) i stworzenie urz´du prezesa EIW.

listopad 1993 WejÊcie w ˝ycie Traktatu o Unii Europejskiej.

grudzieƒ 1993 Alexandre Lamfalussy zostaje mianowany prezesem EIW, który roz-

poczyna dzia∏alnoÊç 1 stycznia 1994 r.

styczeƒ 1994 Rozpocz´cie drugiego etapu UGW i utworzenie Europejskiego In-

stytutu Walutowego.

grudzieƒ 1995 Na sesji w Madrycie Rada Europejska podejmuje decyzj´ o nazwie

wspólnej waluty oraz wyznacza plan przyj´cia euro i wymiany

pieniàdza. 

grudzieƒ 1996 EIW przedstawia Radzie Europejskiej wzory banknotów.

czerwiec 1997 Rada Europejska ustanawia Pakt StabilnoÊci i Wzrostu.

maj 1998 Warunki przyj´cia euro jako wspólnej waluty spe∏niajà Belgia, Niem-

cy, Hiszpania, Francja, Irlandia, W∏ochy, Luksemburg, Holandia, Au-

stria, Portugalia i Finlandia. Powo∏anie cz∏onków Zarzàdu EBC.

czerwiec 1998 Utworzenie EBC i ESBC.

paêdziernik 1998 EBC og∏asza strategi´ i ramy operacyjne wspólnej polityki pieni´˝-

nej, którà b´dzie prowadziç od stycznia 1999 r.

styczeƒ 1999 Rozpoczyna si´ trzeci etap UGW; euro staje si´ wspólnà walutà

strefy euro; kursy wymiany na euro dotychczasowych walut uczest-

niczàcych paƒstw cz∏onkowskich zostajà ustalone nieodwo∏alnie;

w strefie euro prowadzi si´ wspólnà polityk´ pieni´˝nà.

styczeƒ 2001 Grecja wchodzi do strefy euro jako dwunaste paƒstwo cz∏onkow-

skie UE. 
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Idea wspólnej waluty dla paƒstw cz∏onkowskich EWG po raz pierwszy pojawi∏a si´

w memorandum Komisji Europejskiej z 24 paêdziernika 1962 r. (Memorandum

Marjolina). W dokumencie tym Komisja proponowa∏a, aby unia celna prowadzi∏a

do ustanowienia do koƒca lat 60. unii gospodarczej z nieodwo∏alnymi sztywnymi

kursami walut paƒstw cz∏onkowskich. Poniewa˝ jednak system z Bretton Woods za-

pewnia∏ powszechnà stabilnoÊç kursów walut, paƒstwa cz∏onkowskie stwierdzi∏y, ˝e

nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych rozwiàzaƒ instytucjonalnych w tym za-

kresie na poziomie wspólnotowym. W zwiàzku z tym, poza powo∏aniem Komitetu

Prezesów banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich EWG w 1964 r., memoran-

dum nie spowodowa∏o podj´cia ˝adnych dalszych dzia∏aƒ. Komitet Prezesów uzu-

pe∏ni∏ Komitet Walutowy, utworzony na podstawie art. 105 ust. 2 Traktatu EWG. 

Zadania Komitetu Prezesów by∏y poczàtkowo bardzo ograniczone, ale jego zna-

czenie stopniowo ros∏o i ostatecznie sta∏ si´ centrum wspó∏pracy walutowej po-

mi´dzy bankami centralnymi Wspólnoty. Komitet stworzy∏ i prowadzi∏ system

wspó∏pracy walutowej na poziomie Wspólnoty. Prace Komitetu walnie przyczy-

ni∏y si´ równie˝ do ostatecznego wprowadzenia UGW2. 

Pod koniec lat 60. w Êrodowisku mi´dzynarodowym nastàpi∏y ogromne zmiany.

System z Bretton Woods podlega∏ coraz wi´kszej presji zwiàzanej z amerykaƒ-

skà politykà w zakresie bilansu p∏atniczego. Priorytety polityki gospodarczej

paƒstw cz∏onkowskich EWG coraz bardziej si´ ró˝ni∏y. Rosnàce rozbie˝noÊci

cen i kosztów prowadzi∏y do licznych kryzysów walutowych i kryzysów bilansu

p∏atniczego, co z kolei zagra˝a∏o sprawnie do tej pory funkcjonujàcej unii celnej

i wspólnemu rynkowi rolnemu. 

W 1969 r. Komisja Europejska przedstawi∏a plan dotyczàcy odr´bnej to˝samoÊci

walutowej Wspólnoty (Plan Barre’a)3. Na jego podstawie szefowie paƒstw i rzà-

dów na spotkaniu w Hadze wezwali Rad´ Ministrów do opracowania etapowego

planu utworzenia unii gospodarczej i walutowej. Dokona∏ tego zespó∏ ekspertów

pod przewodnictwem Pierre’a Wernera, premiera Luksemburga. Opracowany

przezeƒ Plan Wernera4, który opublikowano w 1970 r., proponowa∏ stworzenie

unii gospodarczej i walutowej w kilku etapach do 1980 r. 

2 Zagadnienie to szczegó∏owo omawiajà w swoich publikacjach D. Andrews (2003) i G.D.

Baer (1994).
3 Komunikat Komisji adresowany do Rady w sprawie sformu∏owania etapowego planu utwo-

rzenia unii gospodarczej i walutowej z dnia 12 lutego 1969 r.
4 Raport Grupy Roboczej pod przewodnictwem Pierre’a Wernera w sprawie unii gospodarczej

i walutowej, 8 paêdziernika 1970 r.

styczeƒ 2002 Wymiana pieniàdza: do koƒca lutego 2002 r. banknoty i monety eu-

ro wchodzà do obiegu i stajà si´ jedynym prawnym Êrodkiem p∏atni-

czym w strefie euro.

maj 2004 Krajowe banki centralne dziesi´ciu nowych paƒstw cz∏onkowskich

Unii Europejskiej wchodzà do ESBC.

R a m k a  1 D rog a  d o e u ro  ( c d . )
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JednoczeÊnie z tymi wydarzeniami, w latach 1970-1971 powsta∏y pierwsze

wspólnotowe mechanizmy pomocy walutowej i finansowej5. 

W marcu 1971 r. paƒstwa cz∏onkowskie podj´∏y decyzj´ o realizacji unii gospo-

darczej i walutowej6. Pierwszy etap obejmowa∏ ustanowienie wspólnotowego

systemu stopniowego zaw´˝ania marginesu wahaƒ kursów walut paƒstw cz∏on-

kowskich. System ten, okreÊlany jako „wà˝ walutowy”7, zaczà∏ dzia∏aç w kwiet-

niu 1972 r. Rok póêniej rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Europejski Fundusz Wspó∏pracy

Walutowej (EFWW)8, który mia∏ stanowiç zaczàtek przysz∏ej wspólnotowej or-

ganizacji banków centralnych. W 1974 r., dla zapewnienia wi´kszego stopnia ko-

ordynacji polityki gospodarczej, Rada przyj´∏a Decyzj´ w sprawie osiàgania wy-

sokiego stopnia konwergencji we Wspólnocie9 i Dyrektyw´ w sprawie stabilno-

Êci, wzrostu i pe∏nego zatrudnienia10. 

Proces integracji wytraci∏ jednak tempo w po∏owie lat 70. na skutek presji wynika-

jàcej z ró˝norodnoÊci polityki gospodarczej prowadzonej przez poszczególne paƒ-

stwa w odpowiedzi na wstrzàsy gospodarcze tego okresu. Wà˝ sta∏ si´ mechani-

zmem regulacji kursów pomi´dzy markà niemieckà, walutami krajów Beneluksu

i koronà duƒskà (przez krótki czas nale˝a∏y do niego równie˝ dwie waluty paƒstw

spoza Wspólnoty – korona szwedzka i korona norweska). Waluty pozosta∏ych

paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty pozostawa∏y poza systemem przez wi´kszà

cz´Êç jego istnienia11. EFWW okaza∏ si´ tworem fasadowym, pe∏niàcym ograni-

czone zadania rozliczeniowe, jako ˝e paƒstwa cz∏onkowskie i ich banki centralne

5 Umowa z dnia 9 lutego 1970 r. pomi´dzy bankami centralnymi EWG w sprawie ustanowienia

mechanizmu krótkookresowego wsparcia walutowego i Decyzja Rady Ministrów z dnia 22

marca 1971 r. w sprawie utworzenia mechanizmu Êrednioterminowej pomocy finansowej po-

mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi EWG.
6 Uchwa∏a Rady i Przedstawicieli Rzàdów Paƒstw Cz∏onkowskich z dnia 22 marca 1971 r.

w sprawie etapowej realizacji unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie (Dz.U. C 28

z 27.03.1971, str. 1).
7 W ramach „w´˝a walutowego” wahania kursów kasowych walut uczestniczàcych nie mog∏y

przekraczaç 2,25%, w porównaniu z teoretycznie dopuszczalnym przedzia∏em 4,5% wynika-

jàcym z pasma wahaƒ ka˝dej waluty ±2,25% wokó∏ kursu centralnego wobec dolara amery-

kaƒskiego („wà˝ w tunelu”). Obron´ poszczególnych maksymalnych limitów wahaƒ mia∏y

zapewniaç interwencje na rynku dolarów amerykaƒskich i walut wspólnotowych. W dniu 19

marca 1973 r. zawieszono pasmo wahaƒ kursów walut w stosunku do dolara amerykaƒskiego

i zezwolono na swobodne wahania walut.
8 EFWW powsta∏ na podstawie Rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 907/73 z dnia 3 kwietnia

1973 r. ustanawiajàcego Europejski Fundusz Wspó∏pracy Walutowej (Dz.U. L 89,

05.04.1973, str. 2). Zgodnie z art. 2 tego Rozporzàdzenia EFWW by∏ zobowiàzany do wspie-

rania ia) w∏aÊciwego funkcjonowania stopniowego zacieÊniania przedzia∏u wahaƒ kursów wa-

lut paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty; iib) interwencji na rynkach walutowych; oraz iiic) roz-

rachunków pomi´dzy bankami centralnymi prowadzàcych do wspólnej polityki w zakresie re-

zerw. W dniu 1 stycznia 1994 r. zadania EFWW przejà∏ Europejski Instytut Walutowy.
9 Decyzja Rady 74/120/EWG z 18 lutego 1974 r. w sprawie osiàgania wysokiego stopnia kon-

wergencji polityki gospodarczej Paƒstw Cz∏onkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodar-

czej (Dz.U. L 63, 05.03.1974, str. 16).
10 Dyrektywa Rady 74/121/EWG z 18 lutego 1974 r. w sprawie stabilnoÊci, wzrostu i pe∏nego

zatrudnienia we Wspólnocie (Dz.U. L 63, 05.03.1974, str. 19).
11 Funt szterling i funt irlandzki nale˝a∏y do systemu od kwietnia do czerwca 1972 r., lir w∏oski

– od kwietnia 1972 r. do lutego 1973 r. Frank francuski, który poczàtkowo do∏àczy∏ do syste-

mu pod koniec, zosta∏ wycofany w lutym 1974 r., ponownie wszed∏ do „w´˝a walutowego”

w lipcu 1975 r. i ostatecznie zosta∏ z niego wy∏àczony w listopadzie 1976 r.
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niech´tnie podchodzi∏y do nadania mu funkcji politycznych poniewa˝ ze wzgl´du

na swoje podstawy prawne EFWW podlega∏ kontroli instytucji Wspólnotowych. 

1 .1 . 2 Eu rope j sk i  S y s t em Wa lu towy  i J edno l i t y  Ak t  Eu rope j sk i

Proces integracji walutowej wznowiono w marcu 1979 r. wraz z utworzeniem

Europejskiego Systemu Walutowego (ESW). ESW powsta∏ na podstawie

Uchwa∏y Rady Europejskiej12, a jego procedury operacyjne okreÊlono w Umo-

wie pomi´dzy uczestniczàcymi w nim bankami centralnymi13. 

ESW walnie przyczyni∏ si´ do integracji walutowej w Europie. W przeciwieƒstwie

do w´˝a walutowego, ESW uda∏o si´ utrzymaç wi´kszoÊç walut paƒstw cz∏onkow-

skich Wspólnoty w jednolitym systemie kursowym14. ESW przypomina∏ pod pew-

nymi wzgl´dami system w´˝a walutowego, na przyk∏ad oparty by∏ równie˝

na strukturze sztywnych, choç podlegajàcych korekcie kursów walut uczestniczà-

cych paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty. Nowym elementem by∏o jednak wprowa-

dzenie europejskiej jednostki walutowej (ang. European Currency Unit – ECU)

zdefiniowanej jako koszyk ustalonej liczby walut paƒstw cz∏onkowskich15. 

ECU mia∏o s∏u˝yç jako numéraire16 mechanizmu kursów walutowych (ang.

Exchange Rate Mechanism – ERM), czyli jako jednostka rozliczeniowa do prze-

liczania operacji dotyczàcych interwencji i mechanizmów naliczania, jak rów-

nie˝ jako sk∏adnik aktywów rezerwowych i Êrodek do rozliczeƒ pomi´dzy

uczestniczàcymi bankami centralnymi. 

Europejski System Walutowy by∏ jednak nie tylko mechanizmem kursowym.

Zgodnie z celem wspierania wewn´trznej i zewn´trznej stabilnoÊci walutowej

do ESW nale˝a∏y równie˝ korekty polityki pieni´˝nej i gospodarczej, stanowià-

ce narz´dzia wspomagajàce osiàgni´cie stabilnoÊci kursów walut. Jego uczest-

nicy byli w stanie stworzyç stref´ o podwy˝szonej stabilnoÊci pieni´˝nej,

w której stopniowo rozluêniano mechanizmy kontroli przep∏ywu kapita∏u.

Ograniczenia dotyczàce kursów walut w istotnym stopniu pomog∏y uczestni-

kom systemu o stosunkowo wysokiej inflacji w realizacji polityki dezinflacji,

w szczególnoÊci przy pomocy polityki pieni´˝nej. W ten sposób system wspie-

ra∏ zbie˝noÊç dotyczàcà, w tym przypadku, obni˝enia stóp inflacji i zapewnia∏

wysoki stopieƒ stabilnoÊci kursów walut, co z kolei pomaga∏o z∏agodziç pod-

wy˝ki kosztów w wielu krajach i prowadzi∏o do poprawy ogólnych wyników

gospodarczych. Ponadto ograniczenie niepewnoÊci zwiàzanej z wahaniami

12 Uczwa∏a Rady Europejskiej z 5 grudnia 1978 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego

Systemu Walutowego i pokrewnych kwestii.
13 Umowa z 13 marca 1979 r. pomi´dzy bankami centralnymi Paƒstw Cz∏onkowskich Europej-

skiej Wspólnoty Gospodarczej, ustanawiajàca procedury operacyjne Europejskiego Systemu

Walutowego.
14 G∏ównym wyjàtkiem by∏ funt szterling, który nale˝a∏ do systemu krócej ni˝ rok.
15 WartoÊç ECU w odniesieniu do dolara amerykaƒskiego odpowiada∏a Êredniej wa˝onej kur-

sów walut sk∏adowych do dolara amerykaƒskiego. WartoÊç ECU w okreÊlonej walucie sk∏a-

dowej okreÊlano mno˝àc jej wartoÊç w dolarach amerykaƒskich przez kurs wymiany danej

waluty sk∏adowej do dolara.
16 Funkcja numéraire oznacza∏a, ˝e centralne kursy walut uczestniczàcych by∏y wyra˝ane

w ECU. Centralne kursy ECU by∏y nast´pnie wykorzystywane do ustalenia bilateralnych

kursów centralnych ECU, na podstawie których okreÊlano bilateralne kursy interwencyjne.



20

kursów i przekonanie, ˝e parytety walut uczestniczàcych nie odbiegajà istotnie

od fundamentów gospodarczych chroni∏y handel w strefie europejskiej

przed nadmiernà zmiennoÊcià kursów walut. 

ESW odegra∏ g∏ównà rol´ w poprawie koordynacji polityki pieni´˝nej, ale jego

sukcesy w zwi´kszaniu konwergencji (zbie˝noÊci) polityki gospodarczej by∏y

doÊç ograniczone. èród∏em napi´ç by∏a równie˝ niewystarczajàca konwergencja

polityki fiskalnej: niektóre kraje utrzymywa∏y wysokie deficyty bud˝etowe (co

doprowadzi∏o do licznych kryzysów walutowych na poczàtku lat 90.), zwiàzane

z nieproporcjonalnie du˝ym obcià˝eniem polityki pieni´˝nej. 

Zgodnie z Uchwa∏à Rady Europejskiej z 1978 r. centralnà rol´ w Europejskim

Systemie Walutowym powinno odgrywaç ECU; jednak w praktyce rola ta by∏a

ograniczona. ECU zyska∏o natomiast pewnà popularnoÊç na rynkach finanso-

wych, jako Êrodek dywersyfikacji portfela i zabezpieczenia przed ryzykiem wa-

lutowym. Wzrost aktywnoÊci rynków finansowych w ECU nastàpi∏ pod wp∏y-

wem rosnàcego wolumenu instrumentów d∏u˝nych denominowanych w ECU

emitowanych przez organy wspólnotowe i w∏adze sektora publicznego niektó-

rych paƒstw cz∏onkowskich. Jednak ze wzgl´du na brak tzw. kotwicy kursowej

dla ECU dalsze perspektywy rynku tej waluty by∏y ograniczone. 

Kolejnym impulsem dla unii gospodarczej i walutowej sta∏o si´ uchwalenie Jed-

nolitego Aktu Europejskiego (JAE), który zosta∏ podpisany w lutym 1986 r.

i wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca 1987 r. G∏ównym celem Aktu by∏o wskazanie

jednolitego rynku jako kolejnego celu Wspólnoty, wprowadzenie zmian decyzyj-

nych koniecznych dla jego utworzenia oraz ponowne potwierdzenie potrzeby

nadania kompetencji pieni´˝nych Wspólnocie w celu realizacji unii gospodarczej

i walutowej. 

OÊrodki decyzyjne by∏y coraz bardziej zgodne co do tego, ˝e wyeliminowa-

nie granic wewn´trznych w obr´bie wspólnego rynku spowoduje zbli˝enie

gospodarek krajowych i zwi´kszy stopieƒ integracji gospodarczej Wspólno-

ty. To z kolei ograniczy∏oby pole manewru w polityce krajowej poszczegól-

nych paƒstw cz∏onkowskich i tym samym zobowiàza∏o je do zwi´kszenia

konwergencji polityki gospodarczej. Bez wi´kszej konwergencji pe∏na swo-

boda przep∏ywu kapita∏u i integracja rynków finansowych powodowa∏yby

nadmierne obcià˝enie polityki pieni´˝nej. W zwiàzku z tym proces integracji

wiàza∏ si´ z koniecznoÊcià intensywniejszej i skuteczniejszej koordynacji po-

lityki, a istniejàce ramy instytucjonalne wydawa∏y si´ w tym kontekÊcie nie-

wystarczajàce. 

Poza tym wspólny rynek móg∏ w pe∏ni wykorzystaç swój potencja∏ tylko pod wa-

runkiem wprowadzenia wspólnej waluty. Wspólna waluta zapewni∏aby wy˝szà

przejrzystoÊç cen dla konsumentów i inwestorów, wyeliminowa∏a ryzyko kurso-

we w ramach wspólnego rynku, ograniczy∏a koszty transakcyjne i tym samym

znaczàco zwi´kszy∏aby dobrobyt gospodarczy we Wspólnocie. 

Uwzgl´dniajàc wszystkie wymienione aspekty, w 1988 r. dwanaÊcie ówczesnych

paƒstw cz∏onkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej podj´∏o decyzj´
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o wznowieniu dzia∏aƒ dotyczàcych UGW. Podczas gdy Plan Wernera z poczàt-

ku lat 70. nie przyniós∏ spodziewanych rezultatów, drugie podejÊcie do UGW

mia∏o okazaç si´ sukcesem i ostatecznie doprowadziç do spe∏nienia marzeƒ

o wspólnej walucie. 

1 .1 . 3 T rak ta t  o Un i i  Eu rope j sk i e j

W czerwcu 1988 r. Rada Europejska potwierdzi∏a cel stopniowej realizacji unii

gospodarczo-walutowej i zobowiàza∏a komitet kierowany przez Jacquesa

Delorsa, przewodniczàcego Komisji Europejskiej, do przedstawienia konkret-

nych etapów dochodzenia do UGW. W sk∏ad komitetu weszli prezesi krajowych

banków centralnych Wspólnoty oraz Alexandre Lamfalussy, dyrektor naczelny

Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS), Niels Thygesen, profesor eko-

nomii z Kopenhagi, Miguel Boyer, prezes Banco Exterior de España i Frans

Andriessen, cz∏onek Komisji Europejskiej. 

Opracowany przez Komitet tzw. Plan Delorsa17 z 17 kwietnia 1989 r. propono-

wa∏ realizacj´ unii gospodarczej i walutowej w trzech odr´bnych, ale stanowià-

cych ciàg∏y proces etapach.

• Etap pierwszy mia∏ si´ koncentrowaç na ostatecznym utworzeniu rynku we-

wn´trznego, wyeliminowaniu rozbie˝noÊci polityki gospodarczej paƒstw cz∏on-

kowskich, usuni´ciu wszystkich przeszkód utrudniajàcych integracj´ finanso-

wà, a tak˝e intensyfikacji wspó∏pracy walutowej.

• Etap drugi mia∏ stanowiç okres przejÊciowy przed etapem koƒcowym i obejmo-

waç utworzenie podstawowych instytucji i struktur organizacyjnych UGW. Po-

nadto mia∏ s∏u˝yç wzmocnieniu konwergencji gospodarczej.

• W czasie etapu trzeciego mia∏o nastàpiç nieodwo∏alne ustalenie kursów walut,

a odpowiednie instytucje i organy wspólnotowe mia∏y uzyskaç pe∏ne kompe-

tencje pieni´˝ne i gospodarcze. 

Etap pierwszy okreÊlono w ramach ówczesnych ram instytucjonalnych Wspólno-

ty, natomiast realizacja etapu drugiego i trzeciego wiàza∏a si´ ze zmianà struktu-

ry instytucjonalnej. W zwiàzku z tym konieczna by∏a nowelizacja Traktatu usta-

nawiajàcego Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà. W tym celu zwo∏ano Mi´dzy-

rzàdowà Konferencj´ na temat UGW, która odby∏a si´ w listopadzie 1990 r. rów-

nolegle z Mi´dzyrzàdowà Konferencjà na temat europejskiej unii politycznej.

Mi´dzyrzàdowà Konferencj´ na temat UGW, na zaproszenie Rady Europejskiej,

przygotowa∏y w ramach swoich kompetencji Rada Ministrów, Komisja Europej-

ska, Komitet Walutowy i Komitet Prezesów. 

Wynikiem negocjacji Konferencji Mi´dzyrzàdowej by∏ Traktat o Unii Europej-

skiej (Traktat UE, powszechnie znany jako Traktat z Maastricht), podpisany

7 lutego 1992 r. w Maastricht. Traktat UE ustanawia∏ Uni´ Europejskà i zmie-

17 Komitet Badaƒ nad Unià Gospodarczà i Walutowà (1989): Raport na temat unii gospodar-

czej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej (1989).
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nia∏ traktaty tworzàce Wspólnoty Europejskie. Zmiany do Traktatu EWG obej-

mowa∏y mi´dzy innymi dodanie rozdzia∏u o polityce gospodarczej i pieni´˝nej.

Ten nowy rozdzia∏ stanowi∏ fundament UGW i okreÊla∏ metod´ oraz harmono-

gram jej realizacji. Aby odzwierciedliç rosnàce kompetencje i zasi´g Wspólno-

ty, nazw´ EWG zmieniono na Wspólnot´ Europejskà. Do Traktatu WE za∏àczo-

no, w postaci protoko∏ów, Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych

i Europejskiego Banku Centralnego (Statut ESBC) oraz Statut Europejskiego

Instytutu Walutowego (Statut EIW). Dania i Wielka Brytania uzyska∏y status

specjalny, zwalniajàcy je z obowiàzku uczestnictwa w trzecim etapie UGW

(zob. punkt 1.2.2).

Traktat o UE mia∏ wejÊç w ˝ycie zgodnie z planem z dniem 1 stycznia 1993 r.,

ale opóênienia w procesie jego ratyfikacji w Danii i Niemczech spowodowa∏y, ˝e

faktycznie zaczà∏ obowiàzywaç dopiero od 1 listopada 1993 r.

1 .1 . 4 Rea l i z a c j a  UGW i wymiana wa lu t  na rodowych  na eu ro

P i e rwszy  e t ap  UGW

Na podstawie Planu Delorsa Rada Europejska zadecydowa∏a w czerwcu 1989 r.,

˝e pierwszy etap realizacji unii gospodarczo-walutowej rozpocznie si´ 1 lipca

1990 r. Z dniem tym mia∏y byç zniesione zasadniczo wszystkie ograniczenia

w przep∏ywie kapita∏u pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi. JednoczeÊnie

na Komitet Prezesów banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej na∏o˝ono dodatkowe obowiàzki, okreÊlone w Decyzji

Rady z 12 marca 1990 r.18 Obejmowa∏y one prowadzenie konsultacji i wspiera-

nie koordynacji polityki pieni´˝nej paƒstw cz∏onkowskich w dà˝eniu do osià-

gni´cia stabilnoÊci cen. Ze wzgl´du na stosunkowo krótki okres przeznaczony

na realizacj´ zadaƒ oraz z uwagi na ich z∏o˝onoÊç Komitet Prezesów zainicjowa∏

prace przygotowawcze do trzeciego etapu UGW niezw∏ocznie po podpisaniu

Traktatu z Maastricht. Pierwszym krokiem by∏o ustalenie wszystkich kwestii wy-

magajàcych analizy na wst´pnym etapie, tak aby do koƒca 1993 r. móg∏ powstaç

plan prac, oraz stosownie do tego, mo˝liwe by∏o okreÊlenie zadaƒ dla ju˝ powo-

∏anych w tym celu podkomisji19 i nowo utworzonych grup roboczych20.

Drug i  e t ap  UGW

Drugi etap UGW zapoczàtkowa∏o utworzenie w dniu 1 stycznia 1994 r. Europej-

skiego Instytutu Walutowego (EIW). Instytut mia∏ byç organem tymczasowym,

odpowiedzialnym za przygotowanie trzeciego etapu UGW, podczas gdy prowa-

dzenie polityki walutowej i kursowej Unii Europejskiej pozosta∏o domenà w∏adz

krajowych. Komitet Prezesów przesta∏ istnieç, ale faktycznie zrekonstruowano

go jako Rad´ (organ zarzàdzajàcy) Instytutu. Do g∏ównych zadaƒ Instytutu

nale˝a∏o: 

18 Decyzja Rady 90/142/EWG z 12 marca 1990 r. zmieniajàca Decyzj´ Rady 64/300/EWG

w sprawie wspó∏pracy pomi´dzy bankami centralnymi Paƒstw Cz∏onkowskich Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. L 78, 24.03.1990, str. 25).
19 Podkomisja ds. Polityki Pieni´˝nej, Podkomisja ds. Polityki Dewizowej i Podkomisja ds.

Nadzoru Bankowego.
20 Grupy robocze ds. rachunkowoÊci, banknotów, systemów informacyjnych, systemów p∏atno-

Êci i statystyki. Grupa robocza ekspertów prawnych powsta∏a w 1996 r.
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• zacieÊnianie wspó∏pracy banków centralnych i wzmocnienie koordynacji poli-

tyki pieni´˝nej;

• przeprowadzenie niezb´dnych przygotowaƒ do ustanowienia ESBC, jak rów-

nie˝ prowadzenia wspólnej polityki pieni´˝nej i utworzenia wspólnej waluty

na trzecim etapie UGW (zob. ramka 2).

W grudniu 1995 r. na sesji w Madrycie Rada Europejska potwierdzi∏a, ˝e trzeci

etap UGW rozpocznie si´ 1 stycznia 1999 r. JednoczeÊnie og∏oszono nazw´ wspól-

nej waluty, która mia∏a byç wprowadzona na etapie trzecim, czyli „euro”, a tak˝e

kolejnoÊç dzia∏aƒ prowadzàcych do jej wprowadzenia21. Ten scenariusz oparty by∏

g∏ównie na szczegó∏owych propozycjach Europejskiego Instytutu Walutowego22,

który zastosowa∏ równie˝ termin „wymiana walut narodowych na euro” zamiast

„wprowadzenia euro”23, aby lepiej oddaç charakter tego procesu. Scenariusz wy-

miany opracowany przez Instytut zaleca∏ wprowadzenie od 1 stycznia 1999 r. trzy-

letniego okresu przejÊciowego w celu uwzgl´dnienia ró˝nic w tempie przystoso-

wywania si´ do wspólnej waluty przez ró˝ne podmioty gospodarcze (w tym sektor

finansowy, sektor przedsi´biorstw, sektor publiczny, spo∏eczeƒstwo). 

Równie˝ w grudniu 1995 r. Instytutowi zlecono przeprowadzenie prac przygoto-

wawczych w zakresie przysz∏ych relacji pieni´˝nych i kursowych pomi´dzy eu-

ro a walutami z krajów spoza strefy euro. Rok póêniej, w grudniu 1996 r., Insty-

tut przedstawi∏ Radzie Europejskiej raport, który stanowi∏ podstaw´ Uchwa∏y

Rady Europejskiej w sprawie zasad i podstawowych elementów nowego mecha-

nizmu kursowego (ERM II)24, przyj´tej w czerwcu 1997 r.

W tym samym czasie Instytut przedstawi∏ Radzie Europejskiej, a nast´pnie opi-

nii publicznej, wy∏oniony w konkursie projekt graficzny serii banknotów euro.

21 Sesja Rady Europejskiej w Madrycie (1995): Scenariusz wprowadzenia wspólnej waluty.
22 EIW (1995): Wymiana pieniàdza na wspólnà walut´.
23 Komisja Europejska (1995): Jedna waluta dla Europy. Zielona ksi´ga na temat praktycznych

ustaleƒ zwiàzanych z wprowadzeniem wspólnej waluty.
24 Uchwa∏a Rady Europejskiej z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu

kursów walutowych w ramach trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, Amsterdam,

(Dz.U. C 236, 2.08.1997, str. 5).

Zgodnie z art. 117 Traktatu WE do zadaƒ EIW nale˝a∏o mi´dzy innymi okreÊlenie ram

regulacyjnych, organizacyjnych i logistycznych dla realizacji zadaƒ ESBC podczas trze-

ciego etapu UGW. Zosta∏y one przedstawione Europejskiemu Bankowi Centralnemu,

utworzonemu 1 czerwca 1998 r. 

W tym celu EIW wykona∏ nast´pujàce prace we wspó∏pracy z krajowymi bankami cen-

tralnymi:

• przygotowanie zestawu instrumentów i procedur prowadzenia wspólnej polityki pie-

ni´˝nej strefy euro oraz analiz´ mo˝liwych strategii polityki pieni´˝nej;

R a m k a  2 P r ze g l à d  d z i a ∏ a ƒ  p r z y go t ow aw c z y c h  p r ze p row a -
d zo ny c h  p r ze z  E I W
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• propagowanie ujednoliconych metod gromadzenia, zestawiania i rozpowszechniania

statystyk pieni´˝nych i bankowych, bilansów p∏atniczych i innych statystyk finanso-

wych dotyczàcych strefy euro;

• opracowanie ram dla prowadzenia operacji walutowych oraz utrzymywania i zarzàdza-

nia oficjalnymi rezerwami zagranicznymi paƒstw cz∏onkowskich nale˝àcych do strefy

euro;

• propagowanie usprawnienia p∏atnoÊci transgranicznych i rozrachunku papierów warto-

Êciowych w celu lepszej integracji rynku pieni´˝nego strefy euro, w szczególnoÊci po-

przez stworzenie infrastruktury technicznej do przetwarzania wysokokwotowych p∏at-

noÊci transgranicznych w euro (system TARGET); 

• opracowanie specyfikacji technicznej i projektowej banknotów euro;

• opracowanie ujednoliconych zasad i standardów rachunkowoÊci, które umo˝liwi∏yby

opracowanie skonsolidowanego bilansu ESBC dla celów sprawozdawczoÊci we-

wn´trznej i zewn´trznej;

• wdro˝enie systemów informatycznych i komunikacyjnych niezb´dnych do realizacji

funkcji operacyjnych i politycznych w ramach ESBC;

• okreÊlenie, w jaki sposób ESBC mo˝e uczestniczyç w kszta∏towaniu polityki w∏aÊci-

wych organów nadzoru, tak by wspieraç stabilnoÊç instytucji kredytowych i ca∏ego

systemu finansowego.

EIW wspó∏pracowa∏ ponadto z instytucjami i organami Wspólnoty, w szczególnoÊci

z Komisjà i Komitetem Walutowym, w przygotowaniu trzeciego etapu UGW. W tym za-

kresie wykona∏ nast´pujàce prace:

• opracowanie scenariusza przejÊcia na wspólnà walut´;

• opracowanie ram wspó∏pracy pomi´dzy strefà euro i innymi krajami UE w dziedzinie

polityki pieni´˝nej i kursu walutowego (ERM II);

• pomoc w opracowaniu przepisów wspólnotowych dotyczàcych przejÊcia do etapu

trzeciego;

• monitorowanie post´pów paƒstw cz∏onkowskich w spe∏nianiu warunków uczestnictwa

w UGW (konwergencji gospodarczej i prawnej) oraz kontrola przygotowaƒ technicz-

nych do wprowadzenia euro;

• pomoc dla sektora finansowego w stworzeniu struktur i procedur integracji rynków fi-

nansowych w strefie euro.

Do czerwca 1998 r. EIW zakoƒczy∏ szeroko zakrojone prace koncepcyjne, projektowe

i wdro˝eniowe. Zrealizowane prace wst´pne umo˝liwi∏y Europejskiemu Bankowi Central-

nemu ukoƒczenie w terminie przygotowaƒ do p∏ynnego przejÊcia do trzeciego etapu UW. 

R a m k a  2 P r ze g l à d  d z i a ∏ a ƒ  p r z y go t ow aw c z y c h  p r ze p row a -
d zo ny c h  p r ze z  E I W  ( c d . )
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Zwyci´ski projekt mia∏ byç wykorzystany na banknotach wprowadzanych

do obiegu przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) z dniem

1 stycznia 2002 r. Projekt monet euro, które mia∏y byç bite przez paƒstwa cz∏on-

kowskie UE zosta∏ zatwierdzony przez Rad´ Europejskà w 1997 r.

W czerwcu 1997 r. Rada Europejska przyj´∏a Pakt StabilnoÊci i Wzrostu, który

uzupe∏nia postanowienia Traktatu i ma na celu zapewnienie dyscypliny bud˝eto-

wej w UGW. Pakt sk∏ada si´ z trzech instrumentów prawnych: Uchwa∏y Rady

Europejskiej25 i dwóch Rozporzàdzeƒ Rady26. Uzupe∏nienie Paktu i rozszerzenie

stosownych zobowiàzaƒ wprowadzono w Deklaracji Rady z maja 1998 r.

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie realizowa∏y polityk´ majàcà na celu spe∏nienie

kryteriów konwergencji gospodarczej (art. 121 Traktatu WE) i wprowadza∏y sze-

rokie zmiany do swoich przepisów krajowych, aby dostosowaç je do wymogów

konwergencji prawnej (art. 109 Traktatu WE). Dostosowania wymaga∏y w szcze-

gólnoÊci prawne i ustawowe postanowienia dotyczàce banków centralnych

w zwiàzku z ich przewidywanà integracjà z Eurosystemem. 

Ostateczne decyzje dotyczàce UGW zacz´to podejmowaç poczàwszy od maja

1998 r. W dniu 2 maja 1998 r. Rada UE z∏o˝ona z szefów paƒstw lub rzàdów jed-

nog∏oÊnie zdecydowa∏a, ˝e na dzieƒ 1 stycznia 1999 r. jedenaÊcie paƒstw cz∏on-

kowskich wype∏ni∏o warunki przyj´cia wspólnej waluty. W zwiàzku z tym kraje

te (Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, W∏ochy, Luksemburg,

Holandia, Austria, Portugalia i Finlandia) mia∏y uczestniczyç w trzecim etapie

UGW27. Cieszàce si´ specjalnym statusem Dania i Wielka Brytania nie przystàpi-

∏y do etapu trzeciego UGW, podczas gdy w przypadku Grecji i Szwecji stwierdzo-

no, ˝e nie spe∏niajà one warunków przyj´cia wspólnej waluty (zob. punkt 1.2.2). 

Szefowie paƒstw i rzàdów osiàgn´li tak˝e porozumienie polityczne w odniesieniu

do kandydatur na cz∏onków przysz∏ego Zarzàdu EBC. W tym samym czasie mini-

strowie finansów paƒstw cz∏onkowskich, które mia∏y przyjàç wspólnà walut´,

uzgodnili z prezesami swoich banków centralnych oraz Komisjà Europejskà i Eu-

ropejskim Instytutem Walutowym, ̋ e do ustalenia nieodwo∏alnych kursów wymia-

ny dotychczasowych walut na euro wykorzystane zostanà ówczesne kursy central-

ne paƒstw cz∏onkowskich obowiàzujàce w mechanizmie kursowym ERM28. 

W dniu 25 maja 1998 r. rzàdy jedenastu paƒstw cz∏onkowskich uczestniczàcych

w trzecim etapie UGW (na szczeblu szefów paƒstw lub rzàdów) mianowa∏y pre-

zesa, wiceprezesa i czterech pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu EBC. Zgodnie

25 Uchwa∏a Rady Europejskiej w sprawie Paktu StabilnoÊci i Wzrostu, Amsterdam, 17 czerwca

1997 r. (Dz.U. C 236, 02.08.1997, str. 1).
26 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. o wzmocnieniu nadzoru pozycji

bud˝etowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 209, 2.08.1997, str.

1) oraz Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. o przyspieszeniu i wyja-

Ênieniu zasad stosowania procedur nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209, 2.08.1997, str. 6).
27 Decyzja Rady (98/317/WE) z dnia 3 maja 1998 r. zgodnie z art. 109 ust. 4 Traktatu (Dz.U. L

139, 11.05.1998, str. 30).
28 Wspólny komunikat z dnia 2 maja 1998 r. w sprawie okreÊlenia nieodwo∏alnych kursów wy-

miany na euro.
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z art. 50 Statutu ESBC, podstawà ich mianowania by∏a rekomendacja Rady

ECOFIN i opinie Parlamentu Europejskiego oraz Rady EIW (pe∏niàcej obowiàz-

ki nieistniejàcego jeszcze Zarzàdu EBC). 

SzeÊcioosobowy Zarzàd otrzyma∏ nominacje z dniem 1 czerwca 1998 r., który

by∏ jednoczeÊnie datà ustanowienia EBC. Europejski Instytut Walutowy wype∏-

ni∏ swoje zadanie i zosta∏ zlikwidowany, zgodnie z art. 123 ust. 2 Traktatu WE.

Jako likwidator Instytutu EBC przejà∏ nie tylko obszerne wyniki prac przygoto-

wawczych, ale równie˝ ca∏à infrastruktur´ EIW, w tym pracowników przygoto-

wanych do podj´cia obowiàzków. Znacznie u∏atwi∏o to Europejskiemu Bankowi

Centralnemu uruchomienie Eurosystemu w ciàgu zaledwie siedmiu miesi´cy po-

zosta∏ych do rozpocz´cia etapu trzeciego, oraz umo˝liwi∏o zakoƒczenie przygo-

towaƒ do wymiany walut krajowych na euro do 1 stycznia 2002 r.

T r ze c i  e t ap  UGW

W dniu 1 stycznia 1999 r. rozpoczà∏ si´ trzeci i ostatni etap UGW. Tego dnia usta-

lono nieodwo∏alne kursy wymiany walut jedenastu paƒstw cz∏onkowskich, które

przystàpi∏y do Unii Walutowej jako pierwsze (zob. ramka 3), a EBC przejà∏ od-

powiedzialnoÊç za prowadzenie wspólnej polityki pieni´˝nej w strefie euro. 

Zgodnie z ramami prawnymi ustanowionymi we wtórnych przepisach wspólno-

towych przez Rad´ UE, euro zastàpi∏o waluty krajowe ze skutkiem natychmia-

stowym, przy czym w okresie przejÊciowym od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia

2001 r. waluty te funkcjonowa∏y jako niedziesi´tne podjednostki euro. W okre-

sie tym wszystkie podmioty mog∏y swobodnie rozliczaç swoje nale˝noÊci i zobo-

wiàzania, a tak˝e prowadziç rozliczenia bezgotówkowe w euro lub stosujàc od-

powiednie przeliczniki krajowe (zasada niestosowania ani przymusu, ani zaka-

zu). Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y jednak prawo do na∏o˝enia obowiàzku przeli-

czenia na euro nierozliczonych instrumentów d∏u˝nych znajdujàcych si´ w obro-

R a m k a  3 N i e o d wo ∏ a l n i e  u s t a l o n e  k u r s y  w y m i a ny  e u ro

= 40,3399 franków belgijskich (BEF)

= 1,95583 marek niemieckich (DEM)

= 340,750 drachm greckich (GRD)

= 166,386 peset hiszpaƒskich (ESP)

= 6,55957 franków francuskich (FRF)

1 euro = 0,787564 funtów irlandzkich (IEP)

= 1.936,27 lirów w∏oskich (ITL) 

= 40,3399 franków luksemburskich (LUF)

= 2,20371 guldenów holenderskich (NLG)

= 13,7603 szylingów austriackich (ATS)

= 200,482 escudo portugalskich (PTE)

= 5,94573 marek fiƒskich (FIM)

èród∏o: Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 2866/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zamiany

kursów walutowych pomi´dzy euro i walutami Paƒstw Cz∏onkowskich, które przyj´∏y euro

(Dz.U. L 359, 31.12.1998, str. 1), wraz ze zmianami wprowadzonymi na mocy Rozporzàdzenia

(WE) nr 1478/2000 z dnia 19 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 167, 7.07.2000, str. 1).
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cie oraz stosowania euro w transakcjach na rynkach regulowanych i w systemach

p∏atniczych. Wiele paƒstw cz∏onkowskich skorzysta∏o z tej mo˝liwoÊci w okre-

sie poprzedzajàcym rozpocz´cie trzeciego etapu UGW. Ponadto Europejski In-

stytut Walutowy og∏osi∏, ˝e Eurosystem b´dzie realizowa∏ operacje polityki pie-

ni´˝nej wy∏àcznie w euro, oraz ˝e w euro, jako jedynej walucie, funkcjonowaç

b´dzie system TARGET (zob. punkt 3.3.1). 

W zwiàzku z powy˝szym od poczàtku etapu trzeciego sektor finansowy pod-

jà∏ intensywne przygotowania do dzia∏ania w Êrodowisku zintegrowanych ryn-

ków finansowych. Sam sektor finansowy by∏ zainteresowany szybkà i kom-

pleksowà wymianà pieniàdza na euro, a ˝adna grupa uczestników rynku nie

chcia∏a pozostaç w tyle za swoimi konkurentami. Przy wsparciu Instytutu sto-

warzyszenia rynków finansowych uzgodni∏y konwencj´ w sprawie ujednoli-

cenia praktyk rynkowych i opracowa∏y wiodàce wskaêniki stóp procentowych

(np. EURIBOR i EONIA)29. 

Dzi´ki takim przygotowaniom rynki finansowe mog∏y przestawiç si´ na euro

od samego poczàtku trzeciego etapu UGW. Transakcje na rynkach finansowych

zawierano wy∏àcznie w euro, a wi´kszoÊç nierozliczonych instrumentów d∏u˝nych

znajdujàcych si´ w obrocie przeliczono na nowà walut´. Wszystkie wysokokwoto-

we systemy p∏atnoÊci transgranicznych funkcjonowa∏y w euro. Zmiana na rynkach

finansowych by∏a nie tylko natychmiastowa, ale równie˝ bardzo sprawna. 

Podczas gdy przedsi´biorstwa stopniowo przechodzi∏y na euro w okresie przej-

Êciowym, osoby prywatne – ze wzgl´du na brak Êrodków p∏atniczych, czyli

banknotów i monet – poczàtkowo nie zawiera∏y zbyt wielu transakcji w euro. Sy-

tuacja ta oczywiÊcie mia∏a ulec zmianie w momencie wprowadzenia banknotów

i monet euro od 1 stycznia 2002 r.30

W dniu 1 stycznia 2001 r. do strefy euro do∏àczy∏a Grecja – liczba krajów uczest-

niczàcych wzros∏a do dwunastu, a bank centralny Grecji wszed∏ w sk∏ad Euro-

systemu. Zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 122 ust. 2 Traktatu WE, 19 czerw-

ca 2000 r. Rada UE podj´∏a decyzj´, ˝e Grecja wype∏ni∏a warunki przyj´cia eu-

ro31. W tym samym dniu w Rozporzàdzeniu Rady og∏oszono kurs konwersji

drachmy greckiej na euro32. 

Wprowadzenie euro zakoƒczono wymianà pieni´dzy dnia 1 stycznia 2002 r.:

do obiegu wprowadzono banknoty i monety, a ostatnia funkcja walut krajowych

jako niedziesi´tnych podjednostek euro straci∏a racj´ bytu. Banknoty i monety

walut zastàpionych przez euro przesta∏y byç prawnym Êrodkiem p∏atniczym

z koƒcem lutego 2002 r. Od tego momentu wy∏àcznym prawnym Êrodkiem p∏at-

niczym w krajach strefy euro sta∏y si´ banknoty i monety euro. 

29 Dodatkowy wiodàcy wskaênik stóp procentowych, EUREPO, wprowadzono na poczàtku

2002 r.
30 Patrz Scheller (1999), str. 243.
31 Decyzja Rady (2000/427/WE) z dnia 19 czerwca 2000 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu

w sprawie przyj´cia wspólnej waluty przez Grecj´ (Dz.U. L 167, 07.07.00, str. 20).
32 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1478/2000 z dnia 19 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 167,

7.07.2000, str. 1).
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UGW powsta∏a w ramach Wspólnot Europejskich, które same w sobie uleg∏y

znacznemu rozszerzeniu od momentu ich zawiàzania w 1952 r. (zob. ram-

ka 4). Po przystàpieniu z dniem 1 maja 2004 r. dziesi´ciu krajów z Europy

Ârodkowo-Wschodniej oraz basenu Morza Âródziemnego, Unia Europejska

liczy obecnie 25 paƒstw cz∏onkowskich. W 2007 r. do Unii przyst´pujà dwa

kolejne kraje – Bu∏garia i Rumunia – które podpisa∏y Traktat Akcesyjny w

kwietniu 2005 r. Jesienià 2005 r. rozpocz´∏y si´ negocjacje z Chorwacjà i

Turcjà.

Poniewa˝ warunkiem wprowadzenia wspólnej waluty jest spe∏nienie przez

dany kraj okreÊlonych warunków, nowe paƒstwa cz∏onkowskie UE nie

wchodzà automatycznie do strefy euro. Sà jednak zobowiàzane do realizacji

celów UGW, a ich banki centralne sta∏y si´ z urz´du cz∏onkami ESBC w dniu

przystàpienia do UE i obecnie przygotowujà si´ do integracji z

Eurosystemem. Jako pierwsza z tej dziesiàtki do strefy euro wejdzie

S∏owenia (1 stycznia 2007 r.). Zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 122 ust.

lipiec 1952 Belgia, Niemcy, Francja, W∏ochy, Luksemburg i Holandia tworzà Eu-

ropejskà Wspólnot´ W´gla i Stali (EWWS). 

styczeƒ 1958 Te same szeÊç paƒstw tworzy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà

(EWG) i Europejskà Wspólnot´ Energii Atomowej (Euratom). 

styczeƒ 1973 Do trzech Wspólnot Europejskich do∏àczajà Dania, Irlandia i Wielka

Brytania.

styczeƒ 1981 Do trzech Wspólnot Europejskich do∏àcza Grecja.

styczeƒ 1986 Do trzech Wspólnot Europejskich do∏àczajà Hiszpania i Portugalia.

luty 1986 Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego.

listopad 1993 WejÊcie w ˝ycie Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht),

podpisanego w lutym 1992 r. Traktat ustanawia Uni´ Europejskà, której

struktura opiera si´ na trzech filarach: i) trzech Wspólnotach Europej-

skich; ii) wspólnej polityce zagranicznej i polityce w zakresie bezpie-

czeƒstwa; iii) wspó∏pracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwoÊci i spraw

wewn´trznych/policji oraz wspó∏pracy sàdowej w sprawach karnych.

styczeƒ 1995 Do Unii Europejskiej przyst´pujà Austria, Finlandia i Szwecja.

maj 1999 WejÊcie w ˝ycie Traktatu Amsterdamskieg0000o podpisanego w czerw-

cu 1997 r. Traktat Amsterdamski stanowi∏ nowelizacj´ Traktatu ustana-

wiajàcego Wspólnot´ Europejskà i Traktatu o Unii Europejskiej.

luty 2003 Kolejna nowelizacja Traktatów na mocy Traktatu Nicejskiego, podpi-

sanego w 2001 r., otwiera drog´ do rozszerzenia Unii Europejskiej. 

2003 Konwent w sprawie Przysz∏oÊci Europy opracowuje projekt Traktatu

ustanawiajàcego Konstytucj´ dla Europy.

maj 2004 Do Unii Europejskiej wchodzà Czechy, Estonia, Cypr, ¸otwa, Litwa,

W´gry, Malta, Polska, S∏owenia i S∏owacja. Tym samym liczba paƒstw

cz∏onkowskich wzrasta do 25.

czerwiec 2004 Paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej uzgadniajà Traktat ustana-

wiajàcy Konstytucj´ dla Europy.

R a m k a  4 C h ro n o l og i a  i n t e g r a c j i  e u ro p e j s k i e j
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2 Traktatu WE, w dniu 11 lipca 2006 r. Rada UE zdecydowa∏a, ˝e kraj ten

spe∏nia kryteria wprowadzenia euro33. Kurs konwersji s∏oweƒskiego tolara na

euro, obowiàzujàcy od 1 stycznia 2007 r. wyniesie 239,640 tolarów za 1

euro34.

1 .2  PODSTAWY PRAWNE I CHARAKTERYSTYKA  UGW

Europejski Bank Centralny utworzony na mocy Traktatu WE osadzony jest w praw-

nych i instytucjonalnych ramach Wspólnoty Europejskiej. Cechà odró˝niajàcà euro

i EBC od walut narodowych i krajowych banków centralnych jest ich ponadnarodo-

wy status w ramach wspólnoty suwerennych paƒstw. W przeciwieƒstwie do porów-

nywalnych banków centralnych (takich jak amerykaƒski System Rezerwy Federal-

nej lub Bank Japonii), które stanowià w∏adz´ monetarnà w swoich krajach, EBC jest

organem w∏adzy centralnej, który realizuje polityk´ pieni´˝nà dla strefy gospodar-

czej z∏o˝onej z 12 paƒstw, które pod pozosta∏ymi wzgl´dami pozostajà w znacznej

mierze autonomiczne. Innà specyficznà cechà UGW jest to, ˝e strefa euro nie obej-

muje wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE, poniewa˝ w realizacji UGW zastoso-

wano podejÊcie oparte na zró˝nicowanej integracji (zob. punkt 1.2.2). 

1 .2 . 1 Pods tawy  p rawne

SuwerennoÊç w zakresie polityki pieni´˝nej przeniesiono na poziom ponadnaro-

dowy na mocy Traktatu WE, znowelizowanego nast´pnie Traktatem UE.

Unia Europejska nie jest paƒstwem. Jej fundamentem sà Wspólnoty Europejskie,

a tak˝e zasady i formy wspó∏pracy ustanowione Traktatem UE. Jej pierwszym fi-

larem jest Wspólnota Europejska i Europejska Wspólnota Energii Atomowej

(Euratom)35, które posiadajà osobowoÊç prawnà i sà przedmiotem oddzielnych

traktatów. Wspólnoty te majà charakter ponadnarodowy i dzia∏ajà w ramach

ograniczonych uprawnieƒ nadanych im przez paƒstwa cz∏onkowskie. Drugi

i trzeci filar UE stanowià przede wszystkim mi´dzyrzàdowe porozumienia

w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeƒstwa, a tak˝e

wspó∏pracy policji i wymiaru sprawiedliwoÊci w sprawach kryminalnych. 

W teorii mo˝liwe by∏o zawarcie oddzielnego Traktatu o UGW jako czwartego fi-

laru Unii Europejskiej. Takie podejÊcie, rozwa˝ane w czasie negocjacji mi´dzy-

rzàdowych konferencji dotyczàcych UGW36, zosta∏o jednak ostatecznie odrzuco-

ne. Zdecydowano si´ natomiast na skodyfikowanie podstaw prawnych UGW

w Traktacie WE, tym samym rozszerzajàc kompetencje Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej. Chocia˝ art. 2 Traktatu UE wspomina o UGW jako o jednym z ce-

33 Decyzja Rady nr 2006/495/WE z 11 lipca 2006 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu, w

sprawie przyj´cia wspólnej waluty przez S∏oweni´ z dniem 1 stycznia 2007 r. (Dz.U. L 195,

15.07.2006, str. 25).
34 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1086/2006 z 11 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie

(WE) nr 2866/98 w sprawie kursów wymiany pomi´dzy euro i walutami paƒstw

cz∏onkowskich przyjmujàcych euro (Dz.U. L 195, 15.07.2006, str. 1).
35 Trzecia Wspólnota – Europejska Wspólnota W´gla i Stali (EWWiS) – utworzona w 1952 r.,

zosta∏a rozwiàzana w lipcu 2002 r., w momencie wygaÊni´cia zawartego na 50 lat Traktatu

o EWWiS.
36 Patrz Zilioli/Selmayr (2001), str. 12.
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lów Unii, wszystkie postanowienia zasadnicze, proceduralne i instytucjonalne wy-

nikajà z Traktatu WE. JeÊli chodzi o polityk´ pieni´˝nà, postanowienia Traktatu

sprecyzowano i uzasadniono w Statucie ESBC, za∏àczonym do Traktatu WE jako

protokó∏ i stanowiàcym integralnà cz´Êç pierwotnego prawa wspólnotowego. 

Takie rozwiàzanie oznacza, ˝e UGW podlega prawu wspólnotowemu, a nie

uzgodnieniom mi´dzyrzàdowym. Wybrane podejÊcie opiera si´ na istniejàcych –

choç dalej rozwijanych – ramach instytucjonalnych (pozwalajàc uniknàç tworze-

nia nowych instytucji), i jednoczeÊnie znacznie u∏atwi∏o utworzenie EBC jako

cia∏a niezale˝nego od paƒstw cz∏onkowskich i organów Wspólnoty. 

Traktat WE daje równie˝ mo˝liwoÊç uchwalania wtórnych przepisów wspólno-

towych dotyczàcych UGW, w celu uregulowania wszystkich jej aspektów, które

nie zosta∏y wyczerpujàco uwzgl´dnione w pierwotnym prawie wspólnotowym

(np. kwestie dotyczàce euro). Wymienione poni˝ej rozporzàdzenia stanowià fun-

dament wspólnotowego prawa walutowego:

• Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie

niektórych przepisów odnoszàcych si´ do wprowadzenia euro37 wraz z póêniej-

szymi zmianami wprowadzonymi Rozporzàdzeniem (WE) nr 2595/2000 z dnia

27 listopada 2000 r.38;

• Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wpro-

wadzenia euro39 wraz z póêniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporzàdze-

niem (WE) nr 2596/2000 z dnia 27 listopada 2000 r.40;

• Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 2866/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie

kursów wymiany pomi´dzy euro i walutami paƒstw cz∏onkowskich przyjmujà-

cych euro41 wraz z póêniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporzàdzeniem

(WE) nr 1478/2000 z dnia 19 czerwca 2000 r.42;

• Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawia-

jàce Êrodki niezb´dne dla ochrony euro przed fa∏szowaniem43, którego postano-

wienia rozszerzono na paƒstwa cz∏onkowskie nienale˝àce do strefy euro Roz-

porzàdzeniem (WE) nr 1339/200144 z tego samego dnia.

Dodatkowo Traktat WE i Statut ESBC umo˝liwiajà uchwalanie wtórnych przepi-

sów wspólnotowych w celu uzupe∏nienia okreÊlonych postanowieƒ Statutu (zob.

punkt 2.5.4) i nadajà EBC pewne uprawnienia regulacyjne (zob. punkt 2.5.3). 

37 Dz.U. L 162, 19.06.1997, str. 1.
38 Dz.U. L 300, 29.11.2000, str. 1.
39 Dz.U. L 139, 11.05.1998, str. 1.
40 Dz.U. L 300, 29.11.2000, str. 2.
41 Dz.U. L 359, 31.12.1998, str. 1.
42 Dz.U. L 167, 07.07.2000, str. 1.
43 Dz.U. L 181, 04.07.2001, str. 6.
44 Dz.U. L 181, 04.07.2001, str. 11.
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Obowiàzujàcy Traktat UE i Traktat WE mia∏y zostaç zastàpione Traktatem usta-

nawiajàcym Konstytucj´ Europejskà w listopadzie 2006 r. pod warunkiem jego

ratyfikacji przez wszystkie 25 paƒstw cz∏onkowskich UE. Traktat zosta∏ opraco-

wany przez Konwent w sprawie Przysz∏oÊci Europy w 2003 r. i ostatecznie przy-

j´ty przez Konferencj´ Mi´dzyrzàdowà w czerwcu 2004 r., a nast´pnie

ratyfikowany przez 15 paƒstw cz∏onkowskich. Jednak po odrzuceniu traktatu w

referendach przez Francj´ i Holandi´ kilka paƒstw cz∏onkowskich zawiesi∏o

proces ratyfikacji.

1 .2 . 2 Cha rak te ry s t yka

Powstanie UGW i utworzenie wspólnego rynku nigdy nie by∏o celem samym

w sobie; sà one wy∏àcznie instrumentami realizacji fundamentalnych celów

Wspólnoty. Art. 2 Traktatu WE stanowi, ˝e do celów tych nale˝y mi´dzy inny-

mi wspieranie „harmonijnego, zrównowa˝onego i sta∏ego rozwoju dzia∏alnoÊci

gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia (…), sta∏ego i nieinflacyjnego

wzrostu [oraz] wysokiego stopnia konkurencyjnoÊci i konwergencji dokonaƒ go-

spodarczych”. Zgodnie z art. 4 Traktatu WE, zasady przewodnie o statusie kon-

stytucyjnym wspierajàce realizacj´ celów fundamentalnych to zasady „stabil-

nych cen, zdrowych finansów publicznych i warunków pieni´˝nych oraz trwa∏ej

równowagi p∏atniczej”, a tak˝e „otwartej gospodarki rynkowej z wolnà konku-

rencjà”. W obr´bie tych ramowych zasad polityki Traktat WE jednoznacznie

okreÊla obowiàzki w zakresie polityki pieni´˝nej i gospodarczej.

Aspek ty  wa lu towe  i go spoda r c ze  UGW

W UGW obowiàzujà odr´bne rozwiàzania w zakresiej aspektu walutowego i go-

spodarczego. Podczas gdy polityka pieni´˝na i kursowa zosta∏a scentralizowa-

na na poziomie Wspólnoty, odpowiedzialnoÊç za polityk´ gospodarczà ponoszà

poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie. Krajowa polityka gospodarcza musi byç

jednak realizowana zgodnie z ramowymi zasadami wspó∏pracy makroekono-

micznej we Wspólnocie. Ró˝nice zastosowanych rozwiàzaƒ uwzgl´dniajà zasa-

d´ subsydiarnoÊci (art. 5 Traktatu WE), która dopuszcza podejmowanie dzia∏aƒ

politycznych na poziomie Wspólnoty tylko wtedy, gdy: 

• paƒstwa cz∏onkowskie nie sà w stanie osiàgnàç ustalonych celów samodzielnie; 

• zasi´g lub skutki proponowanych dzia∏aƒ powodujà, ˝e mo˝liwe jest lepsze

osiàgni´cie danych celów na poziomie Wspólnoty.

Jak wyjaÊniono poni˝ej, centralizacj´ polityki pieni´˝nej i kursowej na poziomie

Wspólnoty uzasadnia to, ˝e wspólna waluta wyklucza mo˝liwoÊç prowadzenia

odr´bnej polityki w tym zakresie przez poszczególne kraje. W przypadku polity-

ki gospodarczej sytuacja przedstawia si´ odmiennie. O ile zasady wspólnotowe

zapewniajà faktycznà zgodnoÊç krajowej polityki gospodarczej z wymienionymi

powy˝ej celami UGW, najlepiej jest realizowaç jà na szczeblu krajowym.

W zwiàzku z tym nawet pe∏na integracja strefy gospodarczej – jak to ma miejsce

w przypadku strefy euro – nie jest wystarczajàcym argumentem, by uzasadniç

pe∏nà centralizacj´ polityki gospodarczej na poziomie Wspólnoty. 
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Po l i t yka  p i en i ´ ˝na i ku r sowa

Wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç za wspólnà polityk´ pieni´˝nà strefy euro po-

wierzono Europejskiemu Bankowi Centralnemu, stanowiàcemu centralnà in-

stytucj´ zarówno ESBC, jak i Eurosystemu (zob. podrozdzia∏ 2.1). Wspól-

na waluta wymaga wspólnej polityki pieni´˝nej i centralizacji uprawnieƒ de-

cyzyjnych. Poniewa˝ niektóre decyzje dotyczàce polityki pieni´˝nej podej-

mowane sà na bie˝àco, struktura decyzyjna musi byç trwa∏a i zinstytucjona-

lizowana w formie podmiotu prawnego ponoszàcego odpowiedzialnoÊç poli-

tycznà za swojà dzia∏alnoÊç. Ponadto ze wzgl´du na to, ˝e celem polityki pie-

ni´˝nej jest utrzymanie stabilnoÊci cen, uprawnienia decyzyjne nale˝a∏o po-

wierzyç organowi niezale˝nemu tak od instytucji wspólnotowych, jak

i od paƒstw cz∏onkowskich (zob. podrozdzia∏ 4.1). 

Polityka kursowa równie˝ zosta∏a przeniesiona z poziomu paƒstw cz∏onkowskich

na szczebel centralny. Poniewa˝ wspólna waluta oznacza wspólny kurs wymia-

ny, mo˝liwe jest istnienie tylko jednej polityki kursowej. Decyzje dotyczàce po-

lityki kursowej dla strefy euro podejmowane sà wspólnie przez EBC i Rad´

ECOFIN, przy czym ostatnie s∏owo nale˝y do Rady (zob. punkt 3.2.1).

Po l i t yka  go spoda r c za

W przeciwieƒstwie do polityki pieni´˝nej i kursowej, w przypadku polityki go-

spodarczej paƒstwa cz∏onkowskie w znacznym stopniu zachowa∏y autonomi´

w jej kszta∏towaniu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Traktatu WE, polityka gospodarcza

Wspólnoty opiera si´ na „Êcis∏ej koordynacji polityk gospodarczych Paƒstw

Cz∏onkowskich, rynku wewn´trznym i ustaleniu wspólnych celów (…)”. Art. 98

Traktatu WE stanowi, ˝e „Paƒstwa Cz∏onkowskie prowadzà swoje polityki go-

spodarcze, majàc na wzgl´dzie przyczynianie si´ do osiàgania celów Wspólnoty

(…) i w kontekÊcie ogólnych kierunków okreÊlonych w artykule 99 ust´p 2”.

Art. 99 ust. 1 Traktatu WE zobowiàzuje paƒstwa cz∏onkowskie do „uznania swo-

ich polityk gospodarczych za przedmiot wspólnego zainteresowania” i „koordy-

nowania ich w ramach Rady”. 

G∏ównym instrumentem politycznym umo˝liwiajàcym koordynacj´ krajo-

wych polityk gospodarczych sà ogólne wytyczne polityki gospodarczej

(OWPG)45. OkreÊlajà one ogólny kierunek polityki gospodarczej i zawierajà

szczegó∏owe zalecenia dla poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich i ca∏ej

Wspólnoty. NakreÊlajàc konieczne dzia∏ania dotyczàce ró˝nych dziedzin po-

lityki – finansów publicznych, reform strukturalnych, opodatkowania, regu-

lacji rynku pracy czy edukacji – OWPG ustanawiajà standardy, w odniesie-

niu do których ocenia si´ póêniejsze decyzje dotyczàce polityki krajowej

i europejskiej. 

OWPG zosta∏y przyj´te w formie rekomendacji i w zwiàzku z tym nie sà praw-

nie wià˝àce ani nie podlegajà egzekucji prawnej. Oddzia∏ujà jedynie w drodze

perswazji i wzajemnego nacisku jednych paƒstw cz∏onkowskich na drugie, by ich

45 Ze wzgl´du na niezale˝noÊç i ustawowe zadania EBC ogólne wytyczne polityki gospodarczej

nie obowiàzujà w stosunku do polityki pieni´˝nej.
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rzàdy podejmowa∏y odpowiednie dzia∏ania polityczne. Jednak fakt zatwierdzenia

OWPG przez Rad´ Europejskà46 nadaje im okreÊlonà wag´ politycznà.

Ponadto wypracowano specjalne procedury realizacji OWPG – tzw. procesy. Pro-

ces luksemburski to procedura koordynacji polityki zatrudnienia w poszczególnych

krajach. Jej g∏ównym instrumentem politycznym sà coroczne wytyczne w sprawie

zatrudnienia, które zawierajà zalecenia i wskazujà priorytetowe obszary dzia∏aƒ,

szczególnie w odniesieniu do szkolenia i edukacji, a tak˝e reform rynku pracy, jak

równie˝ okreÊlajà prze∏o˝enie tych kierunków na krajowe plany dzia∏aƒ. 

Proces z Cardiff to system monitorowania i kontroli post´pu reform struktural-

nych. G∏ównym instrumentem jest tu wielostronny nadzór nad post´pem reformy

gospodarczej. Proces ten jest realizowany w oparciu o raporty roczne paƒstw

cz∏onkowskich i Komisji Europejskiej, a dodatkowà moc zyskuje w wyniku bar-

dziej szczegó∏owego wielostronnego przeglàdu reform gospodarczych prowa-

dzonego przez Komitet Polityki Gospodarczej. 

Proces z Kolonii wspiera dialog makroekonomiczny pomi´dzy partnerami spo-

∏ecznymi, rzàdami krajowymi, Komisjà Europejskà a EBC. G∏ównym instrumen-

tem tego procesu jest wymiana poglàdów na temat sytuacji i perspektyw gospo-

darczych UE. Dialog makroekonomiczny stanowi cz´Êç europejskiego Paktu

na rzecz Zatrudnienia i tym samym uzupe∏nia zarówno proces luksemburski, jak

i proces z Cardiff.

Strategia lizboƒska obejmuje kompleksowy program reform, którego celem jest m.in.

usprawnienie dzia∏ania wspólnego rynku, wyeliminowanie jego obecnego rozdrobnie-

nia, a tak˝e poprawa efektywnoÊci w ró˝nych dziedzinach – od rynku papierów war-

toÊciowych i dost´pu do kapita∏u wysokiego ryzyka po kontrol´ ruchu lotniczego. 

W przeciwieƒstwie do OWPG, tzw. procedura dotyczàca nadmiernego defi-

cytu w polityce fiskalnej (art. 104 Traktatu WE uzupe∏niony Paktem Stabil-

R a m k a  5 R a my  p o l i t y k i  f i s k a l n e j  W s p ó l n o t y  E u ro p e j s k i e j

Szereg postanowieƒ Traktatu dotyczy zapewnienia dobrej kondycji finansów publicznych

na trzecim etapie UGW, z uwagi na fakt, ˝e polityka fiskalna pozostaje w kompetencjach

rzàdów krajowych. Nale˝à do nich postanowienia w sprawie procedury dotyczàcej nad-

miernego deficytu zawarte w art. 104 oraz protokole do Traktatu. Procedura ta okreÊla

warunki, których spe∏nienie pozwala uznaç sytuacj´ bud˝etowà za zdrowà. Art. 104 sta-

nowi, ˝e „Paƒstwa Cz∏onkowskie unikajà nadmiernego deficytu bud˝etowego”. Zgod-

noÊç z tym wymogiem ocenia si´ na podstawie relacji deficytu finansów publicznych

do produktu krajowego brutto, której wartoÊç referencyjna wynosi 3% oraz relacji d∏ugu

publicznego do produktu krajowego brutto, której wartoÊç referencyjna wynosi 60%.

46 Zatwierdzenie ogólnych wytycznych przez Rad´ Europejskà jest jedynym krokiem formalnym

podj´tym przez ten organ w odniesieniu do UGW. Wszystkie pozosta∏e zagadnienia dotyczàce

UGW wymagajà dzia∏ania na szczeblu szefów paƒstw lub rzàdów, w postaci decyzji mi´dzyrzà-

dowych lub decyzji posiedzenia Rady UE obradujàcej w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów.
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Przekroczenie wartoÊci referencyjnej wskaênika deficytu lub d∏ugu mo˝na dopuÊciç, nie

stwierdzajàc istnienia nadmiernego deficytu, w okolicznoÊciach okreÊlonych w Traktacie

i dodatkowo sprecyzowanych w Pakcie StabilnoÊci i Wzrostu, na przyk∏ad w przypadku

spadku realnego PKB o co najmniej 2% w skali roku. Procedura przewiduje szereg dzia-

∏aƒ, w∏àcznie z na∏o˝eniem sankcji, jakie nale˝y podjàç w razie stwierdzenia przez Rad´

Unii Europejskiej wystàpienia nadmiernego deficytu w danym paƒstwie cz∏onkowskim.

Pakt StabilnoÊci i Wzrostu przyj´ty w 1997 r. uzupe∏nia i wyjaÊnia zasady stosowania proce-

dury dotyczàcej nadmiernego deficytu. Sk∏adajà si´ naƒ uchwa∏a Rady Europejskiej w spra-

wie Paktu StabilnoÊci i Wzrostu, „Rozporzàdzenie Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru po-

zycji bud˝etowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych”, a tak˝e „Rozporzàdze-

nie Rady w sprawie przyspieszenia i wyjaÊnienia procedury nadmiernego deficytu”. Uzgad-

niajàc Pakt, paƒstwa cz∏onkowskie zobowiàza∏y si´ do przyj´cia za cel Êredniookresowy osià-

gni´cie salda bud˝etowego „bliskiego zrównowa˝enia lub wykazujàcego nadwy˝k´”. Cel ten

opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e takie saldo umo˝liwi im radzenie sobie ze skutkami bud˝etowymi

normalnych wahaƒ koniunkturalnych bez przekroczenia wartoÊci referencyjnej 3% PKB.

Aby prowadziç wzajemny nadzór bud˝etów krajowych, paƒstwa strefy euro obowiàza-

ne sà do przedstawiania programów stabilizacyjnych Radzie UE i Komisji Europejskiej.

Paƒstwa cz∏onkowskie Unii nienale˝àce do strefy euro muszà przedstawiaç programy

konwergencji. Oba rodzaje programów zawierajà informacje potrzebne do oszacowania

korekt bud˝etowych, jakie b´dzie trzeba wprowadziç w Êrednim okresie, aby osiàgnàç

saldo bud˝etu bliskie zrównowa˝enia lub wykazujàce nadwy˝k´.

Istotnym elementem takiego sposobu wspierania polityki fiskalnej ukierunkowanej

na utrzymanie stabilnoÊci jest zawarta w Traktacie klauzula nieudzielania gwarancji.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 Traktatu „Wspólnota nie odpowiada za zobowiàzania rzàdów

centralnych, w∏adz regionalnych, lokalnych lub innych w∏adz publicznych, innych insty-

tucji lub przedsi´biorstw publicznych Paƒstwa Cz∏onkowskiego, ani ich nie przejmuje

[...]. Paƒstwo Cz∏onkowskie nie odpowiada za zobowiàzania rzàdów centralnych, w∏adz

regionalnych, lokalnych lub innych w∏adz publicznych, innych instytucji lub przedsi´-

biorstw publicznych innego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, ani ich nie przejmuje”. Klauzula

ta gwarantuje, ˝e ka˝dy kraj odpowiada za sp∏at´ w∏asnego d∏ugu publicznego. Zach´ca

tym samym do prowadzenia ostro˝nej polityki fiskalnej na szczeblu krajowym.

Do utrzymania dyscypliny bud˝etowej zach´cajà tak˝e inne postanowienia Traktatu, w tym

zakaz finansowania deficytu bud˝etowego oraz zakaz wszelkich form uprzywilejowanego

dost´pu instytucji finansowych do sektora publicznego. Art. 101 Traktatu zabrania finanso-

wania deficytów bud˝etowych z kredytu w rachunku bie˝àcym w EBC lub krajowym ban-

ku centralnym oraz przy pomocy innych rodzajów kredytów uzyskanych od EBC lub krajo-

wych banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich. Art. 102 Traktatu zakazuje stosowania

wszelkich Êrodków mogàcych zapewniç uprzywilejowany dost´p w∏adz paƒstwowych oraz

instytucji i organów Wspólnoty do instytucji finansowych. Przepisy te majà zach´caç do dba-

nia o dobrà kondycj´ finansów publicznych i prowadzenia ostro˝nej polityki fiskalnej, a do-

datkowo przyczyniajà si´ do utrzymania wiarygodnoÊci wspólnej polityki pieni´˝nej ukie-

runkowanej na utrzymanie stabilnoÊci cen.

R a m k a  5 R a my  p o l i t y k i  f i s k a l n e j  W s p ó l n o t y  E u ro p e j s k i e j  ( c d . )

Wyjàtki z EBC (2004): The monetary policy of the ECB, str. 23.



35

noÊci i Wzrostu) jest prawnie wià˝àca i podlega egzekucji prawnej (zob. ram-

ka 5). Dyscyplin´ bud˝etowà wspiera zakaz kredytowania sektora publiczne-

go przez bank centralny (art. 101) i zakaz zapewniania sektorowi publiczne-

mu uprzywilejowanego dost´pu do instytucji finansowych (art. 102). Zgod-

nie z klauzulà nieudzielania gwarancji ani Wspólnota, ani ˝adne paƒstwo

cz∏onkowskie nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zad∏u˝enie innego paƒstwa

cz∏onkowskiego, ani nie mo˝e tego zad∏u˝enia przejàç (art. 103). W ten spo-

sób wyeliminowano mo˝liwoÊç powi´kszania ponad miar´ d∏ugu publiczne-

go, a rzàdy nieprzestrzegajàce tej zasady nie mogà liczyç na pomoc innych

paƒstw cz∏onkowskich. 

Asymetria rozwiàzaƒ regulujàcych aspekty pieni´˝ne i gospodarcze UGW

wià˝e si´ z faktem, ˝e Unia Europejska nie posiada w∏asnego rzàdu, analo-

gicznego do rzàdów krajowych. Nie nale˝y jednak sàdziç, ˝e jest to wada

struktury polityki gospodarczej Wspólnoty. Zapewnienie paƒstwom cz∏on-

kowskim wysokiego stopnia autonomii w podejmowaniu decyzji w wa˝nych

dziedzinach polityki gospodarczej daje im niezb´dne pole manewru, a tak˝e

umo˝liwia zdrowà konkurencj´ ró˝nych rozwiàzaƒ w tym zakresie. Zasady

i procedury wspólnotowych ram polityki gospodarczej zapewniajà jednocze-

Ênie stabilnoÊç makroekonomicznà, pod warunkiem ich przestrzegania przez

oÊrodki decyzyjne.

Z ró˝n i cowan i e  poz i omu i n t eg ra c j i

Cz∏onkostwo w UE nie oznacza automatycznie uczestnictwa w strefie euro. Po-

mijajàc omówionà wczeÊniej kwesti´ specjalnego statusu Danii i Wielkiej Bryta-

nii, do strefy euro mogà nale˝eç tylko te paƒstwa cz∏onkowskie, które spe∏niajà

warunki konieczne dla przyj´cia wspólnej waluty. 

Sà to wysoki stopieƒ trwa∏ej konwergencji (konwergencja gospodarcza) oraz

zgodnoÊç krajowych przepisów prawnych z postanowieniami Traktatu dotyczà-

cymi UGW (konwergencja prawna) (zob. ramka 6). 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Traktatu WE, osiàgni´cie wysokiego stopnia trwa∏ej

konwergencji gospodarczej oceniane jest na podstawie nast´pujàcych kryteriów:

• wysokiego stopnia stabilnoÊci cen;

• stabilnej sytuacji finansów publicznych;

• poszanowania zwyk∏ych marginesów wahaƒ kursów przewidzianych mechani-

zmem kursowym Europejskiego Systemu Walutowego przez co najmniej dwa lata;

• trwa∏ego charakteru konwergencji osiàgni´tej przez paƒstwo cz∏onkowskie

i udzia∏u w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego; o trwa-

∏oÊci tych osiàgni´ç Êwiadczy poziom d∏ugoterminowych stóp procentowych.

Przed przystàpieniem do strefy euro dane paƒstwo cz∏onkowskie musi udowod-

niç, ˝e spe∏nia te kryteria w sposób trwa∏y. Postanowienie to gwarantuje, ˝e

UGW pozostaje w zgodzie ze swymi podstawowymi celami i zasadami,
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Warunki przyj´cia euro okreÊla art. 121 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europej-

skà oraz przywo∏any w nim protokó∏ do Traktatu WE w sprawie kryteriów konwergen-

cji. Ocen´ realizacji tych postanowieƒ przedstawiajà raporty o konwergencji sporzàdza-

ne przez EIW i EBC. 

Warunki przyj´cia wspólnej waluty:

• osiàgni´cie trwa∏ej i znacznej konwergencji („konwergencja gospodarcza”);

• zgodnoÊç przepisów krajowych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich z art. 108 i 109

Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà oraz ze statutem ESBC („konwergen-

cja prawna”).

Konwergenc j a  go spoda r c za

Stopieƒ i trwa∏oÊç konwergencji osiàgni´tej przez dane paƒstwo cz∏onkowskie ocenia si´

na podstawie czterech kryteriów: stabilnoÊci cen, kondycji finansów publicznych, stabil-

noÊci kursów wymiany oraz zbie˝noÊci stóp procentowych.

Sy tuac j a  c enowa

Art. 121 ust. 1 tiret pierwsze Traktatu WE nak∏ada wymóg „osiàgni´cia wysokiego stop-

nia stabilnoÊci cen” i dodaje, ˝e „b´dzie to wynika∏o ze stopy inflacji zbli˝onej do istnie-

jàcej w co najwy˝ej trzech Paƒstwach Cz∏onkowskich, które majà najlepsze rezultaty

w dziedzinie stabilnoÊci cen”.

Art. 1 protoko∏u stwierdza, ˝e „kryterium stabilnoÊci cen […] oznacza, ˝e Paƒstwo Cz∏on-

kowskie ma trwa∏y poziom stabilnoÊci cen, a Êrednia stopa inflacji, odnotowana w tym paƒ-

stwie w ciàgu jednego roku poprzedzajàcego badanie, nie przekracza o wi´cej ni˝ 11/2 punk-

tu procentowego inflacji [najwy˝ej] trzech Paƒstw Cz∏onkowskich o najbardziej stabilnych

cenach. Inflacja mierzona jest za pomocà wskaênika cen artyku∏ów konsumpcyjnych na po-

równywalnych podstawach, z uwzgl´dnieniem ró˝nic w definicjach krajowych”.

Sy tuac j a  f i n an sów pub l i c znych
Art. 121 ust. 1 tiret drugie Traktatu WE nak∏ada wymóg „stabilnej sytuacji finansów pu-

blicznych” i precyzuje, ˝e „b´dzie to wynika∏o z sytuacji bud˝etowej, która nie wykazu-

je nadmiernego deficytu bud˝etowego w rozumieniu artyku∏u 104 ust´p 6”.

Art. 2 protoko∏u dodaje, ˝e kryterium to „oznacza, ˝e w czasie badania Paƒstwo Cz∏on-

kowskie nie jest obj´te decyzjà Rady zgodnie z artyku∏em 104 ust´p 6 niniejszego Trak-

tatu, stwierdzajàcà istnienie nadmiernego deficytu”.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 Traktatu, paƒstwa cz∏onkowskie „unikajà nadmiernego deficy-

tu bud˝etowego”. Komisja bada poszanowanie dyscypliny bud˝etowej na podstawie po-

ni˝szych nast´pujàcych kryteriów:

„(a) czy stosunek mi´dzy planowanym lub rzeczywistym deficytem bud˝etowym a pro-

duktem krajowym brutto przekracza wartoÊç odniesienia [zdefiniowanà w Protoko-

le w sprawie procedury dotyczàcej nadmiernego deficytu jako 3% PKB], chyba ˝e:

•     stosunek ten zmniejszy∏ si´ znacznie oraz w sposób sta∏y i osiàgnà∏ poziom bliski

wartoÊci odniesienia, 

R a m k a  6 Wa r u n k i  ko n i e c z n e  d o p r z y j ´ c i a  e u ro
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•     lub przekroczenie wartoÊci odniesienia ma charakter wyjàtkowy oraz tymczasowy

i stosunek ten pozostaje bliski wartoÊci odniesienia, 

(b) czy stosunek mi´dzy d∏ugiem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza

wartoÊç odniesienia [zdefiniowanà w protokole w sprawie procedury dotyczàcej

nadmiernego deficytu jako 60% PKB], chyba ˝e stosunek ten zmniejsza si´ dosta-

tecznie i zbli˝a si´ do wartoÊci odniesienia w zadowalajàcym tempie”.

Ksz ta ∏ towan i e  s i ´  ku r sów wa lu t

Art. 121 ust. 1 tiret trzecie Traktatu WE wymaga „poszanowania zwyk∏ych marginesów

wahaƒ kursów przewidzianych mechanizmem wymiany walut europejskiego systemu

walutowego przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do waluty innego

Paƒstwa Cz∏onkowskiego”.

Art. 3 protoko∏u stwierdza, ˝e „kryterium udzia∏u w mechanizmie kursów walut Europejskie-

go Systemu Walutowego [...] oznacza, ˝e Paƒstwo Cz∏onkowskie stosowa∏o normalne grani-

ce wahaƒ, przewidziane w mechanizmie kursów walut Europejskiego Systemu Walutowego,

bez powa˝nych napi´ç przynajmniej przez dwa lata przed badaniem. W szczególnoÊci, Paƒ-

stwo Cz∏onkowskie nie zdewaluowa∏o dwustronnego centralnego kursu swojej waluty wobec

˝adnej innej waluty Paƒstwa Cz∏onkowskiego z w∏asnej inicjatywy przez ten sam okres”.

Je˝eli chodzi o zastosowanie przywo∏anych postanowieƒ (o czym wspominajà sporzà-

dzone przez EIW i EBC raporty o konwergencji za lata 1998, 2000 i 2002), w czasie,

gdy powstawa∏ Traktat, za normalne uznawano pasmo wahaƒ wynoszàce ±2,25% wzgl´-

dem parytetu centralnego, natomiast pasmo ±6% stanowi∏o odst´pstwo od regu∏y.

W sierpniu 1993 r. zdecydowano o poszerzeniu pasma wahaƒ do ±15%, co utrudni∏o in-

terpretacje tego kryterium, w szczególnoÊci poj´cia „zwyk∏ych marginesów wahaƒ”.

Przy ocenie z perspektywy czasu nale˝y zatem wziàç pod uwag´ zmiany kursów walu-

towych w ramach Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) od 1993 r., k∏adàc nacisk

na to, czy kurs by∏ zbli˝ony do odpowiedniego parytetu centralnego ERM/ERM II.

Ksz ta ∏ towan i e  s i ´  d ∏ugo te rm inowych  s tóp  p rocen towych
Art. 121 ust. 1 tiret czwarte Traktatu WE dotyczy „trwa∏ego charakteru konwergencji

osiàgni´tej przez Paƒstwo Cz∏onkowskie i jego udzia∏u w mechanizmie kursów walut

Europejskiego Systemu Walutowego, co odzwierciedla si´ w poziomach d∏ugotermino-

wych stóp procentowych”.

Art. 4 protoko∏u stwierdza, ˝e „kryterium konwergencji stóp procentowych [...] oznacza, ˝e

w ciàgu jednego roku przed badaniem Paƒstwo Cz∏onkowskie posiada∏o Êrednià nominalnà

d∏ugoterminowà stop´ procentowà nie przekraczajàcà wi´cej ni˝ o dwa punkty procentowe

stopy procentowej trzech [najwy˝ej] Paƒstw Cz∏onkowskich o najbardziej stabilnych cenach.

Stopy procentowe oblicza si´ na podstawie d∏ugoterminowych obligacji paƒstwowych lub po-

równywalnych papierów wartoÊciowych, z uwzgl´dnieniem ró˝nic w definicjach krajowych”. 

Konwergenc j a  p rawna

Ustawodawstwo krajowe paƒstw cz∏onkowskich, w tym statuty krajowych banków cen-

tralnych, musi byç zgodne z art. 108 i 109 Traktatu WE oraz ze Statutem ESBC. Poj´-

cie „zgodny” oznacza, ˝e Traktat nie nak∏ada obowiàzku ujednolicenia statutów krajo-

wych banków centralnych ani wzajemnie pomi´dzy krajami, ani ze statutem ESBC.
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Oznacza natomiast, ˝e nale˝y tak zmieniç ustawodawstwo krajowe, aby usunàç niezgod-

noÊci z Traktatem i statutem ESBC, w tym zw∏aszcza przepisy mogàce ograniczyç nie-

zale˝noÊç danego krajowego banku centralnego i jego rol´ jako integralnej cz´Êci ESBC. 

Paƒstwa cz∏onkowskie powinny usunàç ewentualne niezgodnoÊci przed przyj´ciem wspól-

nej waluty. Obowiàzek dostosowania ustawodawstwa krajowego istnieje niezale˝nie

od nadrz´dnoÊci Traktatu i statutu ESBC nad ustawodawstwem krajowym. S∏u˝y to za-

pewnieniu, ˝e ustawodawstwo krajowe b´dzie a priori zgodne z prawem wspólnotowym. 

W celu okreÊlenia, które obszary wymagajà dostosowania, EBC weryfikuje:

• niezale˝noÊç krajowego banku centralnego (prawnà, instytucjonalnà i funkcjonalnà,

a tak˝e stabilnoÊç kadencji cz∏onków organów decyzyjnych);

• prawnà integracj´ krajowego banku centralnego z ESBC (w tym ustawowe cele, zada-

nia i narz´dzia oraz rozwiàzania organizacyjne i finansowe);

• inne przepisy istotne dla pe∏nego uczestnictwa paƒstwa cz∏onkowskiego w trzecim eta-

pie UGW (w tym przepisy dotyczàce emisji banknotów i monet, utrzymywania i zarzà-

dzania rezerwami walutowymi oraz polityki kursowej).

I nne  c zynn ik i

Art. 121 ust. 1 Traktatu WE nak∏ada ponadto na Komisj´ i EIW (obecnie EBC) obowià-

zek uwzgl´dnienia szeregu innych czynników, w szczególnoÊci „stanu rozwoju ECU, wy-

ników integracji rynków, sytuacji i rozwoju równowagi p∏atnoÊci bie˝àcych oraz oceny

rozwoju jednostkowych kosztów pracy i innych wskaêników cen”. Stan rozwoju ECU

uwzgl´dniono w 1998 r. podczas przejÊcia do trzeciego etapu UGW. Po zastàpieniu ECU

przez euro czynnika tego nie bierze si´ pod uwag´ przy ocenie stopnia konwergencji.

Procedury

Europejski Bank Centralny (EIW w 1998 r.) i Komisja Europejska oceniajà, czy poszczegól-

ne paƒstwa cz∏onkowskie spe∏ni∏y powy˝sze warunki. Instytucje te dzia∏ajà osobno i nieza-

le˝nie od siebie. Pierwsze raporty o konwergencji przedstawiono w 1998 r. w trakcie przej-

Êcia do trzeciego etapu UGW. Sytuacj´ paƒstw cz∏onkowskich obj´tych derogacjà ocenia si´

co najmniej raz na dwa lata lub na wniosek paƒstwa cz∏onkowskiego obj´tego derogacjà.

Przewidziane procedurà dzia∏ania w ramach przejÊcia do trzeciego etapu UGW

w 1998 r. przeprowadzono zgodnie z art. 121 Traktatu WE:

• Przedstawienie raportów przez EIW i Komisj´ Europejskà;

• Przedstawienie zaleceƒ przez Komisj´ Europejskà i Rad´ ECOFIN;

• Konsultacja z Parlamentem Europejskim;

• Decyzja Rady UE obradujàcej w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów.

Art. 122 Traktatu WE wymienia nast´pujàce dzia∏ania proceduralne, jakie nale˝y podjàç

w celu oceny i uchylenia derogacji:

R a m k a  6 Wa r u n k i  ko n i e c z n e  d o p r z y j ´ c i a  e u ro  ( c d . )



a w szczególnoÊci z celem utrzymania stabilnoÊci cen, zdrowej sytuacji finansów

publicznych oraz sytuacji pieni´˝nej i stabilnego bilansu p∏atniczego. 

Wymóg konwergencji prawnej obliguje ka˝de z paƒstw cz∏onkowskich do wpro-

wadzenia w prawie krajowym przepisów zapewniajàcych niezale˝noÊç banku

centralnego oraz w∏àczenie go do ESBC. 

Komisja Europejska oraz EBC (w 1998 r. – Europejski Instytut Walutowy) nie-

zale˝nie od siebie oceniajà konwergencj´ zarówno gospodarczà, jak i prawnà,

po czym przedstawiajà swoje ustalenia Radzie UE (w sk∏adzie ECOFIN oraz sze-

fów paƒstw lub rzàdów), która podejmuje ostatecznà decyzje w sprawie przystà-

pienia danego paƒstwa cz∏onkowskiego do strefy euro. 

Paƒs twa  c z ∏ onkowsk i e  UE  ob j ´ t e  de rogac j à

Zgodnie z art. 22 Traktatu WE paƒstwo cz∏onkowskie UE, które nie spe∏nia warun-

ków koniecznych do przyj´cia euro zostajà obj´te derogacjà, czyli nie jest cz∏onkiem

wspólnego obszaru walutowego. Zachowuje suwerennoÊç monetarnà – w∏asnà walu-

t´ i dotychczasowe uprawnienia w dziedzinie polityki pieni´˝nej. Nie jest równie˝

zwiàzane zasadami polityki gospodarczej, które dotyczà wy∏àcznie paƒstw cz∏on-

kowskich uczestniczàcych w trzecim etapie UGW. Obj´cie paƒstwa cz∏onkowskiego

derogacjà nie oznacza jednak jego rezygnacji z wprowadzenia wspólnej waluty

(art. 4 ust. 2 Traktatu WE). Paƒstwo takie nadal ma obowiàzek dà˝enia do osiàgni´-

cia konwergencji gospodarczej i prawnej jako warunków umo˝liwiajàcych przyj´cie

wspólnej waluty. Na podobnej zasadzie, art. 108 dotyczàcy niezale˝noÊci banku cen-

tralnego ma równie˝ zastosowanie do paƒstw cz∏onkowskich obj´tych derogacjà. 

Derogacja ma charakter tymczasowy. Rada UE co dwa lata dokonuje przeglàdu

sytuacji w oparciu o raporty EBC i Komisji Europejskiej. JeÊli Rada (obradujàca

w sk∏adzie ECOFIN oraz szefów paƒstw lub rzàdów) stwierdzi, ˝e dane paƒstwo

cz∏onkowskie spe∏nia kryteria konwergencji gospodarczej i prawnej, derogacja

jest uchylana i dany kraj musi przyjàç euro. 

Obecnie paƒstwami cz∏onkowskimi obj´tymi derogacjà sà Szwecja i dziesi´ç

krajów, które przystàpi∏y do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Szwecja

jak dotàd nie spe∏nia kryterium konwergencji prawnej. Za wyjàtkiem S∏owenii,

która przystàpi do strefy euro 1 stycznia 2007 r., pozosta∏e nowe paƒstwa

cz∏onkowskie muszà dopiero udowodniç w nadchodzàcych latach, ˝e spe∏niajà

warunki konieczne do przyj´cia euro.

39

Przedstawienie raportów przez EIW i Komisj´ Europejskà;

Przedstawienie propozycji przez Komisj´;

Konsultacja z Parlamentem Europejskim;

Decyzja Rady UE obradujàcej w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów;

Decyzja Rady ECOFIN.
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Paƒs twa  c z ∏ onkowsk i e  UE  o spec j a l nym s t a tu s i e

Zgodnie z protoko∏em stanowiàcym za∏àcznik do Traktatu WE47 z uczestnictwa

w trzecim etapie UGW zosta∏y wy∏àczone Dania i Wielka Brytania. Oznacza to, ˝e

kraje te mia∏y prawo wyboru, czy uczestniczyç w etapie trzecim UGW przed jego

rozpocz´ciem w dniu 1 stycznia 1999 r. Oba kraje skorzysta∏y z przys∏ugujàcego

im prawa (Dania w grudniu 1992 r., a Wielka Brytania w paêdzierniku 1997 r.)

i zawiadomi∏y Rad´ UE, ˝e nie zamierzajà przechodziç do etapu trzeciego.

JeÊli chodzi o zakres wy∏àczeƒ, protokó∏ w sprawie Danii stwierdza, ˝e wy∏àcze-

nie b´dzie mieç skutek identyczny z derogacjà. Protokó∏ w sprawie Wielkiej Bry-

tanii idzie o wiele dalej, wy∏àczajàc ten kraj z kolejnych postanowieƒ Traktatu.

W szczególnoÊci uchyla on zastosowanie art. 4 ust. 2 Traktatu EW, zgodnie

z którym tak Wspólnota, jak i paƒstwo cz∏onkowskie majà za cel wprowadzenie

wspólnej waluty, a tak˝e art. 108 w sprawie niezale˝noÊci banku centralnego. 

Wy∏àczenia przyznane Danii i Wielkiej Brytanii majà charakter sta∏y. Oba paƒ-

stwa cz∏onkowskie zachowa∏y jednak prawo wejÊcia do strefy euro w póêniej-

szym okresie, pod warunkiem, ˝e b´dà wówczas spe∏niaç warunki konieczne

do przyj´cia wspólnej waluty.

47 Protokó∏ w sprawie niektórych postanowieƒ dotyczàcych Danii w zakresie unii gospodarczej

i walutowej oraz Protokó∏ w sprawie niektórych postanowieƒ dotyczàcych Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej w zakresie unii gospodarczej i walutowej.
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Posiedzenie Rady Prezesów w Europejskim

Banku Centralnym w listopadzie 2006 r.
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2 BANKOWOÂå  CENTRALNA  W UGW:

ASPEKTY  PRAWNE ,  INSTYTUC JONALNE

I ORGAN IZACY JNE

Przyjmujàc euro jako wspólnà walut´ paƒstwa cz∏onkowskie UE nale˝àce

do strefy euro zrzek∏y si´ suwerennoÊci w sprawach monetarnych. Odpowie-

dzialnoÊç za polityk´ pieni´˝nà strefy euro przejà∏ Europejski Bank Centralny,

stanowiàcy centralnà instytucj´ nowo utworzonego Europejskiego Systemu Ban-

ków Centralnych (ESBC).

2 .1 EBC ,  E SBC  I EUROSYSTEM

Zgodnie z Traktatem WE funkcj´ banku centralnego dla wspólnej waluty pe∏ni

Europejski System Banków Centralnych. ESBC nie posiada jednak osobowoÊci

prawnej, a ze wzgl´du na zró˝nicowany poziom integracji w ramach UGW fak-

tycznymi aktorami sà EBC oraz banki centralne krajów strefy euro. To one –

w ramach tzw. Eurosystemu – wype∏niajà podstawowe zadania ESBC.

S c h e m a t  1 E S B C  i E u ro s y s t e m



44

2 .1 . 1 ESBC  i Eu ro sy s t em j ako  ogn iwa  ∏ à c zà ce  EBC  z k ra j owymi

bankami  c en t r a l nym i

W sk∏ad ESBC wchodzà EBC oraz krajowe banki centralne dwudziestu pi´ciu

paƒstw cz∏onkowskich UE. Podstawowym aktem prawnym (swoistà „konstytu-

cjà”) dla ESBC jest Protokó∏ w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków

Centralnych (Statut ESBC), stanowiàcy za∏àcznik do Traktatu WE. 

ESBC nie ma w∏asnej osobowoÊci prawnej, zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych ani

organów decyzyjnych – majà je natomiast wchodzàce w jego sk∏ad EBC oraz

krajowe banki centralne. Realizujàc zadania powierzone ESBC instytucje te dzia-

∏ajà zgodnie z w∏asnymi celami, zasadami Traktatu i Statutu oraz decyzjami pod-

j´tymi przez organy decyzyjne EBC. Termin „ESBC” oznacza zatem rozwiàza-

nie instytucjonalne, które ustanawia ogniwa ∏àczàce EBC z krajowymi bankami

centralnymi, zapewniajàce, ˝e: i) proces decyzyjny jest scentralizowany, ii) za-

dania, które Traktat WE powierzy∏ ESBC sà realizowane wspólnie i konsekwent-

nie, zgodnie z podzia∏em uprawnieƒ oraz celami systemu.

ESBC obejmuje krajowe banki centralne wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE,

nawet tych, które nie wprowadzi∏y euro, czy to ze wzgl´du na swój szczególny

status (Dania i Wielka Brytania), czy te˝ derogacj´ (Szwecja i dziesi´ciu nowych

cz∏onków UE). Poniewa˝ nienale˝àce do strefy euro paƒstwa cz∏onkowskie za-

chowa∏y swe uprawnienia monetarne, ich banki centralne nie biorà udzia∏u w wy-

pe∏nianiu podstawowych funkcji ESBC. Dlatego te˝, aby u∏atwiç opinii publicz-

nej zrozumienie skomplikowanej struktury europejskiego systemu bankowoÊci

centralnej, w listopadzie 1998 r. Rada Prezesów EBC postanowi∏a wprowadziç

termin Eurosystem. Oznacza on sk∏ad, w jakim ESBC wykonuje swoje podsta-

wowe zadania, czyli EBC oraz krajowe banki centralne tych paƒstw cz∏onkow-

skich, które przyj´∏y euro. 

Istniejà trzy g∏ówne powody polityczne i gospodarcze, dla których do pe∏nienia

funkcji banku centralnego dla euro ustanowiono ca∏y system, a nie pojedynczy

bank: 

1. Ustanowienie jednego banku centralnego dla ca∏ej strefy euro (i prawdopodob-

ne skupienie dzia∏alnoÊci w zakresie bankowoÊci centralnej w jednym miej-

scu) nie znalaz∏oby akceptacji politycznej. 

2. Powo∏anie Eurosystemu pozwala na wykorzystywanie doÊwiadczeƒ poszcze-

gólnych krajowych banków centralnych, zachowuje ich porzàdek instytucjo-

nalny, mo˝liwoÊci operacyjne i wiedz´ eksperckà. Ponadto krajowe banki cen-

tralne nadal wykonujà szereg zadaƒ niezwiàzanych z Eurosystemem. 

3. Ze wzgl´du na du˝y zasi´g geograficzny strefy euro uznano za w∏aÊciwe,

by instytucje kredytowe mia∏y punkt dost´pu do bankowoÊci centralnej

w ka˝dym z nale˝àcych do strefy paƒstw cz∏onkowskich. Bioràc pod uwa-

g´ znaczne zró˝nicowanie narodowoÊciowe i kulturowe strefy euro, uzna-

no, ˝e to instytucje krajowe (a nie ponadnarodowe) sà najlepiej przygoto-

wane do pe∏nienia funkcji ∏àcznika z Eurosystemem. Konstrukcja Eurosys-
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temu opiera si´ na istniejàcych strukturach banków centralnych i respektu-

je narodowoÊciowe i kulturowe zró˝nicowanie strefy euro. JednoczeÊnie

fakt, ˝e krajowe banki centralne sà jednostkami autonomicznymi sprzyja

wymianie doÊwiadczeƒ i przejmowaniu najlepszych praktyk, stwarzajàc

tym samym mo˝liwoÊç poprawy wydajnoÊci i zarzàdzania operacyjnego

w ramach Eurosystemu. Z myÊlà o tym w styczniu 2005 r. banki centralne

Eurosystemu uzgodni∏y dokument opisujàcy jego misj´, a tak˝e wspólnà

intrepretacj´ za∏o˝eƒ strategicznych i zasad organizacyjnych, sprzyjajàcych

sprawnej i skutecznej realizacji zadaƒ Eurosystemu.

2.1.2 EBC jako wyspec ja l izowana instytuc ja prawa wspólnotowego

Traktat WE ustanowi∏ EBC jako wyspecjalizowanà, niezale˝nà instytucj´ powo-

∏anà do prowadzenia polityki pieni´˝nej i realizacji innych zwiàzanych z nià

funkcji. EBC uzyska∏ osobowoÊç prawnà oraz w∏asne organy i uprawnienia de-

cyzyjne. Zorganizowanie go w formie banku centralnego wynika ze specyfiki po-

lityki pieni´˝nej jako dziedziny polityki publicznej realizowanej przede wszyst-

kim poprzez operacje na rynku finansowym. 

OsobowoÊç  p rawna

OsobowoÊç prawnà nada∏ EBC art. 107 ust. 2 Traktatu. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Sta-

tutu ESBC, Europejski Bank Centralny jest zdolny do czynnoÊci prawnych w naj-

szerszym zakresie przyznawanym w odnoÊnych przepisach krajowych poszcze-

gólnych paƒstw cz∏onkowskich. EBC mo˝e zatem nabywaç i zbywaç majàtek ru-

chomy i nieruchomy oraz byç stronà w post´powaniu prawnym. Ponadto EBC ko-

rzysta z wszelkich przywilejów i immunitetów, jakie sà niezb´dne do wykonywa-

nia jego zadaƒ, na warunkach ustanowionych w Protokole w sprawie przywilejów

i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r.1

Jako podmiot mi´dzynarodowego prawa publicznego EBC mo˝e m.in. zawieraç

umowy mi´dzynarodowe w sprawach nale˝àcych do jego kompetencji oraz

uczestniczyç w pracach instytucji mi´dzynarodowych takich jak Mi´dzynarodo-

wy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS)

oraz Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

S ta tu s  i n s t y tuc j ona lny

Jakkolwiek EBC odpowiada za jednà z dziedzin polityki Wspólnoty, nie jest insty-

tucjà wspólnotowà w Êcis∏ym rozumieniu tego s∏owa. Nie zosta∏ bowiem wymie-

niony w art. 7 Traktatu WE, który ustanawia pi´ç instytucji wspólnotowych: Par-

lament Europejski, Rad´, Komisj´ Europejskà, Trybuna∏ SprawiedliwoÊci i Trybu-

na∏ Obrachunkowy. Instytucjom tym powierzono szeroki mandat realizacji zadaƒ

Wspólnoty w granicach uprawnieƒ nadanych im przez Traktat Europejski.

Podstawà prawnà ustanowienia ESBC i EBC jest natomiast osobny artyku∏ (art. 8

Traktatu), co podkreÊla szczególny status EBC w ramach Wspólnoty Europej-

1 Art. 23 Protoko∏u stanowi, ˝e Protokó∏ ma zastosowanie do Europejskiego Banku Centralne-

go, cz∏onków jego organów oraz jego pracowników, bez uszczerbku dla postanowieƒ Statu-

tu ESBC.
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skiej, wyodr´bnia go spoÊród pozosta∏ych instytucji oraz ich organów pomocni-

czych i zaw´˝a jego dzia∏alnoÊç do ÊciÊle okreÊlonego, szczególnego zadania. Ja-

ko organizacja utworzona na mocy Traktatu WE Europejski Bank Centralny ma

w∏asne uprawnienia, które nie zosta∏y mu nadane przez instytucje wspólnotowe,

lecz na∏o˝one przez sam Traktat Europejski. Cecha ta wyró˝nia EBC spoÊród in-

nych zdecentralizowanych agencji Wspólnoty, które wprawdzie posiadajà osobo-

woÊç prawnà, ale których kompetencje pochodzà od instytucji wspólnotowych2. 

2 .1 . 3 Kra j owe  bank i  c en t r a l ne  s t r e f y  eu ro  j ako  i n t eg ra l na c z´ Ê ç

Eu ro sy s t emu

Ka˝dy z krajowych banków centralnych Eurosystemu ma osobowoÊç prawnà w ra-

mach prawa krajowego danego paƒstwa. Z kolei na mocy art. 105 Traktatu WE

i art. 14 ust. 3 Statutu ESBC wszystkie krajowe banki centralne strefy euro stano-

wià integralnà cz´Êç Eurosystemu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Statutu realizujà one te

z zadaƒ Eurosystemu, które zosta∏y im przekazane przez EBC zgodnie z zasadà de-

centralizacji (zob. podrozdzia∏ 2.4), a tak˝e dzia∏ajà zgodnie z wytycznymi i in-

strukcjami EBC (art. 14 ust. 3 Statutu). JednoczeÊnie prezesi krajowych banków

centralnych Eurosystemu sà z urz´du – obok cz∏onków Zarzàdu – cz∏onkami Rady

Prezesów EBC (art. 10 Statutu ESBC). Jako „udzia∏owcy” EBC, krajowe banki

centralne Eurosystemu wyposa˝ajà EBC w kapita∏ i rezerwowe aktywa walutowe

oraz uczestniczà w podziale jego wyniku finansowego (art. 28, 30 i 33 Statutu).

W celu zintegrowania krajowych banków centralnych z Eurosystemem wprowa-

dzono odpowiednie zmiany do przepisów krajowych, zgodne z prawem wspól-

notowym: krajowe przepisy i statuty muszà w szczególnoÊci zagwarantowaç, ˝e

krajowe banki centralne i ich organy decyzyjne sà niezale˝ne od innych w∏adz

danego paƒstwa cz∏onkowskiego UE (zob. podrozdzia∏ 4.1). Niezale˝noÊç jest

wymogiem niezb´dnym ze wzgl´du na udzia∏ krajowych banków centralnych

i ich prezesów w funkcjonowaniu Eurosystemu. 

Funkcjonalna integracja krajowych banków centralnych z Eurosystemem nie naru-

sza ich dotychczasowej autonomii instytucjonalnej, finansowej i administracyjnej.

Zgodnie ze Statutem ESBC krajowe banki centralne pe∏nià funkcje niezwiàzane

z Eurosystemem na w∏asnà odpowiedzialnoÊç, pod warunkiem, ̋ e funkcje te nie ko-

lidujà z celami i zadaniami Eurosystemu. Nale˝à do nich ró˝ne – w zale˝noÊci

od kraju – rodzaje us∏ug finansowych i administracyjnych Êwiadczonych na rzecz

rzàdów danego kraju. Wi´kszoÊç krajowych banków centralnych prowadzi na przy-

k∏ad nadzór nad instytucjami finansowymi w swoim kraju (zob. podrozdzia∏ 3.7).

2 .1 . 4 K r a j owe  b a n k i  c e n t r a l n e  p a ƒ s tw  c z ∏ o n k ow s k i c h  U E

spoza s t r e f y  eu ro

Krajowe banki centralne paƒstw cz∏onkowskich nienale˝àcych do strefy euro

sà równie˝ cz∏onkami ESBC, ale majà szczególny status. Odpowiadajà za po-

lityk´ pieni´˝nà swojego kraju i dlatego sà wy∏àczone z uczestnictwa w pod-

2 Na przyk∏ad Europejska Agencja Ochrony Ârodowiska, Biuro Harmonizacji Rynku We-

wn´trznego i Europejska Agencja Oceny Produktów Medycznych.
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stawowej dzia∏alnoÊci Eurosystemu, w szczególnoÊci z prowadzenia wspólnej

polityki pieni´˝nej. Ich prezesi nie sà cz∏onkami Rady Prezesów EBC i nie

uczestniczà w podejmowaniu decyzji dotyczàcych podstawowej dzia∏alnoÊci

Eurosystemu. Nie biorà te˝ udzia∏u w realizacji wspólnej polityki pieni´˝nej

i innych zwiàzanych z nià funkcji. 

Niemniej jednak krajowe banki centralne spoza strefy euro równie˝ majà obo-

wiàzek przestrzegania zasady ukierunkowania polityki pieni´˝nej na utrzyma-

nie stabilnoÊci cen. Ponadto ich cz∏onkostwo w ESBC oznacza potrzeb´ Êci-

s∏ej wspó∏pracy z Eurosystemem w szeregu dziedzin (np. udzielanie pomocy

w gromadzeniu danych statystycznych – zob. podrozdzia∏ 3.5). Dodatkowo

banki te wspó∏pracujà z Eurosystemem w dziedzinie polityki pieni´˝nej i kur-

sowej (zob. punkt 3.2.1) w ramach europejskiego mechanizmu kursowego

ERM II. Forum instytucjonalnym dla takiej wspó∏pracy jest Rada Ogólna EBC

(zob. punkt 2.5.1).

2 .2 CELE

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Traktatu podstawowym celem ESBC jest utrzymanie

stabilnoÊci cen. Bez uszczerbku dla tego celu ESBC wspiera ogólnà polityk´ go-

spodarczà we Wspólnocie, majàc na wzgl´dzie przyczynianie si´ do osiàgni´cia

celów Wspólnoty (do których nale˝à wysoki poziom zatrudnienia oraz trwa∏y

i bezinflacyjny wzrost). Ponadto ESBC dzia∏a zgodnie z zasadami wolnego ryn-

ku i wolnej konkurencji. Poniewa˝ art. 105 ust. 1 Traktatu nie dotyczy tych

paƒstw cz∏onkowskich UE, które nie przyj´∏y euro, termin „ESBC” w tym kon-

tekÊcie nale˝y odczytywaç jako „Eurosystem”. 

2 .2 . 1 Pods tawowy  ce l  –  s t ab i l no Ê ç  c en  

Kluczowym postanowieniem Traktatu w zakresie polityki pieni´˝nej jest utrzy-

manie stabilnoÊci cen jako jej podstawowego celu. Postanowienie to odzwier-

ciedla wspó∏czesne koncepcje ekonomiczne na temat roli, zakresu i ograniczeƒ

polityki pieni´˝nej oraz stanowi podstaw´ instytucjonalnego i organizacyjnego

kszta∏tu bankowoÊci centralnej UGW. Nie bez powodu utrzymanie stabilnoÊci

cen zosta∏o wyznaczone przez Traktat WE jako cel podstawowy. Po pierwsze,

zarówno lata doÊwiadczeƒ praktycznych, jak i du˝a liczba teoretycznych prac

ekonomicznych sugerujà, ˝e polityka pieni´˝na ukierunkowana na trwa∏e

utrzymanie stabilnoÊci cen w najwi´kszym stopniu przyczynia si´ do poprawy

perspektyw gospodarczych i podniesienia standardu ˝ycia obywateli (zob. ram-

ka 7). Po drugie, teoretyczne podstawy polityki pieni´˝nej oraz doÊwiadczenia

z przesz∏oÊci dowodzà, ˝e polityka pieni´˝na w ostatecznym rozrachunku mo-

˝e wp∏ywaç jedynie na poziom cen w gospodarce (zob. punkt 3.1.1). StabilnoÊç

cen jest zatem jedynym realistycznym celem wspólnej polityki pieni´˝nej

w Êrednim okresie. Natomiast – wy∏àczywszy pozytywne skutki utrzymania

stabilnoÊci cen – polityka pieni´˝na nie jest w stanie wywieraç d∏ugotrwa∏ego

wp∏ywu na zmienne realne. 
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èród∏o: EBC (2004): The Monetary Policy of the ECB, str. 42.

Jakkolwiek Traktat WE wyraênie wyznacza utrzymanie stabilnoÊci cen jako pod-

stawowy cel EBC, nie definiuje dok∏adnie tego poj´cia. W tej sytuacji w paê-

dzierniku 1998 r. EBC og∏osi∏ iloÊciowà definicj´ stabilnoÊci cen, która jest cz´-

Êcià strategii polityki pieni´˝nej EBC (zob. punkt 3.1.2).

Poj´cie stabilnoÊci cen dotyczy ogólnego poziomu cen w gospodarce i wià˝e si´ z ko-

niecznoÊcià unikania zarówno przed∏u˝ajàcej si´ inflacji, jak i deflacji. StabilnoÊç cen

przyczynia si´ pod kilkoma wzgl´dami do osiàgni´cia wysokiego poziomu aktywnoÊci

gospodarczej i zatrudnienia.

1. StabilnoÊç cen u∏atwia rozpoznawanie zmian cen relatywnych, gdy˝ nie przes∏aniajà

ich wahania ogólnego poziomu cen. Dzi´ki temu przedsi´biorstwa i konsumenci mogà

podejmowaç trafniejsze decyzje inwestycyjne i konsumpcyjne, a to z kolei pozwala

na efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Trwa∏a stabilnoÊç cen pomaga rynkom kie-

rowaç zasoby tam, gdzie b´dà wykorzystane w sposób najbardziej produktywny, zwi´k-

szajàc wydajnoÊç gospodarki. 

2. Je˝eli inwestorzy b´dà mieç pewnoÊç, ˝e w przysz∏oÊci ceny pozostanà stabilne, nie

b´dà domagaç si´ tzw. premii za ryzyko inflacyjne jako wynagrodzenia za ryzyko zwià-

zane z d∏ugookresowym utrzymywaniem aktywów nominalnych. Polityka pieni´˝-

na mo˝e ograniczyç wysokoÊç takich premii za ryzyko zawartych w realnych stopach

procentowych, przyczyniajàc si´ w ten sposób do zwi´kszenia efektywnoÊci wykorzy-

stania zasobów na rynku kapita∏owym, a tym samym zach´cajàc do inwestowania. To

z kolei sprzyja wzrostowi dobrobytu. 

3. Wiarygodne utrzymywanie stabilnoÊci cen zmniejsza te˝ prawdopodobieƒstwo, ˝e

osoby prywatne i przedsi´biorstwa zamiast skierowaç swoje zasoby na cele produkcyj-

ne b´dà przeznaczaç cz´Êç tych zasobów na zabezpieczenie si´ przez inflacjà. Na przy-

k∏ad, w warunkach wysokiej inflacji wyst´pujà zach´ty do gromadzenia znacznych za-

pasów dóbr realnych, które w takich okolicznoÊciach sà lepszym Êrodkiem przechowy-

wania wartoÊci ni˝ pieniàdz czy niektóre aktywa. Gromadzenie zapasów nie jest jednak

efektywnà strategia inwestycyjnà, a przez to hamuje wzrost gospodarczy. 

4. Systemy podatkowe i systemy opieki spo∏ecznej mogà zach´caç do dzia∏aƒ nieko-

rzystnych z ekonomicznego punktu widzenia. Inflacja lub deflacja zwykle pot´guje ta-

kie dzia∏ania. StabilnoÊç cen znosi realne koszty ekonomiczne, które w warunkach infla-

cji rosnà wskutek wzmocnienia niekorzystnych zachowaƒ wynikajàcych z systemów po-

datkowych i opieki spo∏ecznej. 

5. Utrzymywanie stabilnoÊci cen zapobiega znacznej przypadkowej redystrybucji bogac-

twa i dochodów wyst´pujàcej zarówno w warunkach inflacji, jak i deflacji. Dlatego sta-

bilnoÊç cen pomaga w utrzymaniu stabilnoÊci i spójnoÊci spo∏ecznej. Szereg wydarzeƒ

na przestrzeni XX wieku wykaza∏, ˝e wysoka stopa inflacji lub deflacji prowadzi zwy-

kle do nierównowagi spo∏ecznej i politycznej. 

R a m k a  7 Ko r z y Ê c i  p ∏ y n à c e  ze  s t a b i l ny c h  c e n
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2 .2 . 2 Wsp i e r an i e  ogó lne j  po l i t yk i  go spoda r c ze j  

Wype∏niajàc swój jasno zdefiniowany mandat utrzymania stabilnoÊci cen

w strefie euro EBC wspiera ogólnà polityk´ gospodarczà we Wspólnocie

„majàc na wzgl´dzie przyczynianie si´ do osiàgni´cia celów Wspólnoty

ustanowionych w artykule 2”. Jak stwierdzono powy˝ej, najlepszym sposo-

bem, w jaki EBC mo˝e przyczyniç si´ do m.in. „sta∏ego i bezinflacyjnego

wzrostu” oraz „wysokiego poziomu zatrudnienia” wymienionych w art. 2

Traktatu WE jest prowadzenie polityki pieni´˝nej ukierunkowanej na stabil-

noÊç cen, tworzàcej stabilne Êrodowisko gospodarcze, w którym inne dzie-

dziny polityki gospodarczej mogà byç realizowane w mo˝liwie najbardziej

skuteczny sposób.

Polityka pieni´˝na ma natomiast bardzo ograniczone mo˝liwoÊci wywiera-

nia trwa∏ego wp∏ywu na zmienne realne poprzez inne kana∏y transmisji;

w d∏ugim okresie dochody realne kszta∏tujà si´ zasadniczo pod wp∏ywem

czynników strony poda˝owej (np. technologii, wzrostu populacji, elastycz-

noÊci rynków i sprawnoÊci instytucjonalnych ram gospodarki). Zwi´kszenie

potencja∏u wzrostu gospodarki jest zatem zadaniem polityki fiskalnej

i strukturalnej (ale równie˝ podmiotów zaanga˝owanych w procesy negocjo-

wania wynagrodzeƒ).

W zwiàzku z tym zadanie wspierania ogólnej polityki gospodarczej nie na-

k∏ada na EBC bezpoÊredniej odpowiedzialnoÊci za cele inne ni˝ stabilnoÊç

cen. Traktat wymaga natomiast, by EBC podczas realizacji swojego celu pod-

stawowego bra∏ pod uwag´ inne cele Wspólnoty. W szczególnoÊci, ze wzgl´-

du na to, ˝e polityka pieni´˝na mo˝e wp∏ywaç na sfer´ realnà gospodarki

w krótkim okresie, EBC powinien unikaç generowania nadmiernych fluktu-

acji w poziomie produkcji i zatrudnienia, pod warunkiem, ˝e nie zagrozi to

realizacji jego podstawowego celu.

Na podobnej zasadzie zadanie wspierania ogólnej polityki gospodarczej

Wspólnoty nie wymaga, by EBC a priori koordynowa∏ swojà polityk´ z inny-

mi dziedzinami polityki gospodarczej we Wspólnocie. Uzasadnia jednak ono

potrzeb´ dialogu pomi´dzy EBC i instytucjami kszta∏tujàcymi polityk´ go-

spodarczà na poziomie Wspólnoty (zob. podrozdzia∏ 4.3).

2 .2 . 3 Za sada  go spoda rk i  r ynkowe j  

Traktat WE nak∏ada równie˝ na Eurosystem obowiàzek poszanowania zasad

gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji. Eurosystem przestrzega tych za-

sad w wieloraki sposób. Utrzymujàc stabilnoÊç cen, EBC przyczynia si´

do w∏aÊciwego funkcjonowania mechanizmów cenowych, co jest niezb´dnà

cechà prawid∏owo funkcjonujàcej gospodarki rynkowej i co sprzyja wydaj-

nej alokacji zasobów. Instrumenty polityki pieni´˝nej Eurosystemu sà opar-

te na mechanizmach rynkowych, a instytucje kredytowe majà równe warun-

ki dost´pu do operacji depozytowo-kredytowych Eurosystemu.
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2 .3 TRAKTATOWE ZADAN IA  EBC

Traktat powierza ESBC zadanie pe∏nienia funkcji banku centralnego Wspólnoty.

Z uwagi na fakt, ˝e niektóre paƒstwa cz∏onkowskie UE nie uczestniczà w Unii

Gospodarczej i Walutowej, terminy „ESBC” i „Wspólnota” nale˝y w tym kon-

tekÊcie odczytywaç jako – odpowiednio – „Eurosystem” i „strefa euro”. 

2 .3 . 1 Pods tawowe  zadan i a  Eu ro sy s t emu

Art. 105 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 3 ust. 1 Statutu ESBC nadajà Eurosystemo-

wi wy∏àczne kompetencje w zakresie nast´pujàcych podstawowych zadaƒ:

• definiowania i realizacji polityki pieni´˝nej strefy euro,

• prowadzenia operacji walutowych,

• utrzymywania i zarzàdzania oficjalnymi rezerwami walutowymi Paƒstw Cz∏on-

kowskich strefy euro,

• popierania nale˝ytego funkcjonowania systemów p∏atniczych.

Do innych, powiàzanych z nimi zadaƒ nale˝à:

• emisja banknotów euro, posiadajàcych status jedynego prawnego Êrodka p∏at-

niczego w strefie euro (art. 106 ust. 1 Traktatu WE i art. 16 Statutu); 

• gromadzenie informacji statystycznych niezb´dnych dla realizacji zadaƒ Euro-

systemu (art. 5 Statutu). 

Formu∏owanie i realizacj´ polityki pieni´˝nej strefy euro przez Eurosystem

gwarantuje mu pe∏na kontrola nad bazà monetarnà. Zgodnie z art. 106 Traktatu,

EBC i krajowe banki centralne sà jedynymi instytucjami w strefie euro upraw-

nionymi do emisji banknotów b´dàcych prawnym Êrodkiem p∏atniczym; prawo

paƒstw cz∏onkowskich strefy euro do bicia monet ogranicza si´ do niskich nomi-

na∏ów, a wielkoÊç emisji monet musi byç zatwierdzona przez EBC. Bioràc

pod uwag´ uzale˝nienie systemu bankowego od bazy monetarnej, Eurosystem

jest w stanie wywieraç dominujàcy wp∏yw na warunki panujàce na rynku pie-

ni´˝nym i stopy procentowe rynku pieni´˝nego (zob. podrozdzia∏ 3.1). 

Wa˝nà funkcjà pochodnà polityki pieni´˝nej jest prowadzenie operacji waluto-
wych. Przydzielenie tego zadania Eurosystemowi pozwala nie tylko wykorzystaç

mo˝liwoÊci operacyjne banków centralnych, ale równie˝ zapewnia dostosowanie

operacji dewizowych do celów polityki pieni´˝nej. Operacje walutowe wp∏ywa-

jà na kursy walut i poziom p∏ynnoÊci na rynkach krajowych, b´dàce zmiennymi

istotnymi dla polityki pieni´˝nej. Operacje takie muszà mieÊciç si´ w nakreÊlo-

nych w Traktacie ramach polityki kursowej strefy euro. EBC dzieli odpowie-

dzialnoÊç za t´ dziedzin´ polityki z Radà UE majàcà ostateczne uprawnienia de-

cyzyjne w tym zakresie (zob. punkt 3.2.1).

Zadanie utrzymywania oficjalnych rezerw walutowych strefy euro i zarzàdza-

nia nimi jest logicznym uzupe∏nieniem prowadzonych przez Eurosystem opera-

cji dewizowych. W celu jego realizacji art. 31 Statutu nadaje EBC uprawnienia

do kontrolowania sposobu wykorzystania przez krajowe banki centralne posiada-
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nych przez nie dewiz, a przez Paƒstwa Cz∏onkowskie – walutowymi kapita∏ami

obrotowymi (zob. punkt 3.2.2).

Powierzenie Eurosystemowi zadania wspierania sprawnego dzia∏ania syste-
mów p∏atniczych (zob. podrozdzia∏ 3.3) wynika z uznania wagi stabilnych

i sprawnych systemów p∏atniczych nie tylko dla operacji polityki pieni´˝nej, ale

równie˝ dla gospodarki jako ca∏oÊci.

W celu umo˝liwienia Eurosystemowi realizacji tych zadaƒ Statut nada∏ EBC

i krajowym bankom centralnym strefy euro szeroki zakres uprawnieƒ funkcjonal-

nych i operacyjnych (artyku∏y 17-24). Ponadto EBC:

• posiada uprawnienia regulacyjne i prawo nak∏adania sankcji w przypadku nie-

przestrzegania wydawanych przezeƒ rozporzàdzeƒ i decyzji, nadane mu artyku-

∏em 110 Traktatu i artyku∏em 34 Statutu (zob. punkt 2.5.3);

• monitoruje przestrzeganie przez krajowe banki centralne zakazu finansowania

sektora publicznego i uprzywilejowanego dost´pu do instytucji finansowych

dla tego sektora (zob. punkt 2.5.5).

2 .3 . 2 Pozo s ta ∏ e  z adan i a

Oprócz swoich funkcji podstawowych Eurosystem ma równie˝ przyczyniaç si´

do „nale˝ytego wykonywania polityk prowadzonych przez w∏aÊciwe w∏adze w od-

niesieniu do nadzoru ostro˝noÊciowego nad instytucjami kredytowymi i do stabil-

noÊci systemu finansowego” (art. 105 ust. 5 Traktatu WE). Poniewa˝ funkcja ta na-

le˝y zasadniczo do prerogatyw paƒstw cz∏onkowskich, rola Eurosystemu ogranicza

si´ do wspierania tego celu. Jakkolwiek zakres tego wsparcia nie zosta∏ okreÊlony

precyzyjnie, Traktat uznaje tym samym, ˝e EBC i krajowe banki centralne sà stro-

nami zasadnie zainteresowanymi kszta∏tem i funkcjonowaniem nadzoru ostro˝no-

Êciowego oraz zapewnieniem stabilnoÊci finansowej (zob. podrozdzia∏ 3.7).

Kolejnym wa˝nym zadaniem powierzonym EBC jest doradzanie w∏aÊciwym in-

stytucjom wspólnotowym i w∏adzom krajowym w dziedzinach podlegajàcych je-

go kompetencjom (art. 105 ust. 4 Traktatu WE i art. 4 Statutu) oraz inicjatywa

ustawodawcza w zakresie wtórnego prawa wspólnotowego w przypadkach wy-

szczególnionych w Traktacie (zob. punkt 2.5.4).

Ponadto zgodnie z art. 123 ust. 2 Traktatu i art. 44 Statutu, EBC ma równie˝ re-

alizowaç te funkcje Europejskiego Instytutu Walutowego, których pe∏nienie jest

konieczne w zwiàzku z faktem, ˝e jeszcze nie wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie

UE przyj´∏y euro (zob. punkt 2.5.6).

2 .4 CENTRAL I ZAC JA  PROCESÓW DECYZY JNYCH I DECENTRAL I ZA -

C JA  OPERAC J I

Zgodnie z art. 8 Statutu ESBC, w∏adz´ nad Eurosystemem sprawujà organy de-

cyzyjne EBC. W ramach swych obowiàzków cia∏a te podejmujà wszelkie decy-

zje niezb´dne dla realizacji zadaƒ przez ESBC i Eurosystem. 
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Centralizacja procesów decyzyjnych w organach decyzyjnych EBC nie ogranicza

si´ do formu∏owania okreÊlonej polityki (np. zmian podstawowych stóp procento-

wych EBC), ale rozciàga si´ na jej realizacj´ przez EBC i krajowe banki centralne.

Za wyjàtkiem statutowych zadaƒ powierzonych wy∏àcznie EBC jako centralnej

instytucji Eurosystemu (zob. podrozdzia∏ 2.5), Statut ESBC nie precyzuje, w ja-

kim stopniu poszczególne dziedziny polityki EBC majà byç realizowane przez

EBC, a w jakim przez krajowe banki centralne. W przypadku przewa˝ajàcej

wi´kszoÊci dzia∏aƒ Eurosystemu faktyczny podzia∏ pracy zosta∏ okreÊlony zgod-

nie z zasadà decentralizacji, która mówi, ˝e „w zakresie uznanym za mo˝liwy

i odpowiedni EBC ma prawo zwracaç si´ do krajowych banków centralnych

w celu przeprowadzenia operacji stanowiàcych cz´Êç zadaƒ Eurosystemu”

(art. 12 ust. 1 Statutu ESBC). 

Zasady decentralizacji nie nale˝y myliç z zasadà pomocniczoÊci ustanowionà

w art. 5 Traktatu WE. Zasada pomocniczoÊci oznacza, ˝e przed podj´ciem okre-

Êlonego dzia∏ania na poziomie Wspólnoty nale˝y bezspornie wykazaç koniecz-

noÊç jego centralizacji. Jednak˝e w ramach trzeciego etapu UGW dzia∏ania zwià-

zane z politykà pieni´˝nà podejmowane sà wy∏àcznie na poziomie Wspólnoty,

w zwiàzku z czym nie ma potrzeby uzasadniania jej centralizacji, a ocena mo˝li-

wego i w∏aÊciwego stopnia decentralizacji nale˝y do EBC.

Struktura operacyjna Eurosystemu w pe∏ni uwzgl´dnia zasad´ decentralizacji.

Jak pokazano w rozdziale 3, niemal wszystkie zadania operacyjne Eurosyste-

mu wykonujà krajowe banki centralne. W szczególnoÊci prowadzà operacje

polityki pieni´˝nej, a jako przedstawiciele EBC – wi´kszoÊç operacji zagra-

nicznych; udost´pniajà systemy rozliczeniowe i systemy rozrachunku papie-

rów wartoÊciowych, a tak˝e odpowiadajà za zaopatrzenie w banknoty euro,

ich emisj´ i obs∏ug´ poemisyjnà. Ponadto gromadzà dane statystyczne dla

EBC, wspó∏pracujà z EBC w t∏umaczeniu i przygotowaniu publikacji oraz

uczestniczà w analizach i badaniach ekonomicznych prowadzonych w ramach

zorganizowanych sieci. 

Niewielka jest natomiast (jak pokazuje rozdzia∏ 3) liczba tych dzia∏aƒ, które EBC

prowadzi ca∏kowicie samodzielnie. Nale˝à do nich zarzàdzanie funduszami w∏a-

snymi, nadzór na systemami p∏atnoÊci i rozliczeƒ wysokokwotowych transakcji

transgranicznych oraz wyst´powanie w roli agenta niektórych z tych systemów.

Dzia∏alnoÊç operacyjna EBC obejmuje równie˝ operacje zagraniczne, choç

w praktyce wi´kszoÊç z nich realizujà krajowe banki centralne. Ograniczony za-

kres w∏asnej dzia∏alnoÊci operacyjnej EBC nie oznacza jednak oderwania od ope-

racyjnych aspektów dzia∏alnoÊci Eurosystemu. EBC na wiele sposobów pomaga

zachowaç spójnoÊç operacji Eurosystemu prowadzonych przez krajowe banki

centralne (zob. punkt 2.5.2).

Wysoki stopieƒ decentralizacji operacyjnej Eurosystemu znajduje odzwierciedle-

nie w strukturze zatrudnienia. Na koniec 2005 r. dwanaÊcie krajowych banków

centralnych obszaru euro zatrudnia∏o ∏àcznie niemal 49.000 pracowników, pod-

czas gdy liczba pracowników EBC wynios∏a oko∏o 1.300 osób. Nawet uwzgl´d-

niajàc fakt, ˝e oko∏o 50% pracowników zaanga˝owanych jest w prace niezwiàza-
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ne z dzia∏alnoÊcià Eurosystemu3, udzia∏ EBC w ∏àcznej liczbie zatrudnionych

w bankowoÊci centralnej pracujàcych na rzecz Eurosystemu nie przekracza 5%. 

2 .5 ROLA  EBC  W EUROSYSTEMIE

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Statutu ESBC, Europejski Bank Centralny zapewnia reali-

zacj´ zadaƒ Eurosystemu bàdê przez w∏asne dzia∏ania, bàdê poprzez dzia∏ania

krajowych banków centralnych. 

W ramach swych statutowych obowiàzków EBC pe∏ni szereg specyficznych

funkcji. W szczególnoÊci:

• jest oÊrodkiem decyzyjnym ESBC i Eurosystemu;

• zapewnia jednolità realizacj´ ró˝nych dziedzin polityki EBC;

• ma uprawnienia regulacyjne i prawo nak∏adania sankcji;

• ma inicjatyw´ legislacyjnà w zakresie prawa wspólnotowego i opiniuje projekty

przepisów wydawanych przez instytucje wspólnotowe i paƒstwa cz∏onkowskie;

• monitoruje przestrzeganie przepisów art. 101 i 102 Traktatu;

• realizuje te z zadaƒ Europejskiego Instytutu Walutowego, które nadal trzeba

wykonywaç na trzecim etapie UGW ze wzgl´du na fakt, ˝e nie wszystkie kra-

je UE uczestniczà w UGW. 

Ponadto zgodnie z zasadami podzia∏u uprawnieƒ ustanowionymi w Traktacie

WE, EBC reprezentuje stref´ euro na szczeblu mi´dzynarodowym w sprawach

nale˝àcych do jego kompetencji (zob. podrozdzia∏ 5.1.).

2 .5 . 1 OÊ rodek  decyzy j ny  ESBC  i Eu ro sy s t emu

W∏adzami Eurosystemu i ESBC sà dwa najwa˝niejsze organy decyzyjne EBC:

Rada Prezesów i Zarzàd (art. 9 ust. 3 Statutu). Trzecie cia∏o decyzyjne – Rada
Ogólna – b´dzie istnieç dopóty, dopóki wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie UE nie

przyjmà euro (art. 45 Statutu). Funkcjonowanie tych trzech organów reguluje

Traktat, Statut ESBC oraz Regulamin EBC.

Organy decyzyjne EBC pe∏nià dwojakà funkcj´: i) sprawowanie w∏adzy

nad EBC; ii) sprawowanie w∏adzy nad Eurosystemem i ESBC. W tym rozdziale

omówiona jest druga z tych funkcji, natomiast informacje o sposobie zarzàdza-

nia samym EBC przez jego organy decyzyjne zawarte sà w rozdziale 6.

3 Poniewa˝ tego rodzaju dzia∏ania zale˝à od czynników lokalnych, ich zakres w poszczegól-

nych krajowych bankach centralnych jest znaczàco ró˝ny. Czynnik ten – wraz z czynnikami

geograficznymi i demograficznymi – odpowiada za znaczne ró˝nice w wielkoÊci zatrudnienia

w poszczególnych bankach krajowych – od 200 osób w banku centralnym Luksemburga

do ponad 10.000 w przypadku Niemiec i Francji.
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Organy decyzyjne EBC zosta∏y zaprojektowane w taki sposób, by odpowiada∏y

wymogom kszta∏towania polityki pieni´˝nej wspólnego obszaru walutowego.

Dwustopniowa struktura obejmujàca Rad´ Prezesów i Zarzàd, z których ka˝de

wyposa˝one jest w faktyczne uprawnienia decyzyjne w ramach w∏asnych kom-

petencji, umo˝liwia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szybkie reagowanie

na zmiany sytuacji rynkowej.

Rada  P reze sów

Rada Prezesów jest g∏ównym organem decyzyjnym EBC, uprawnionym do po-

dejmowania najwa˝niejszych, strategicznych decyzji dotyczàcych Eurosystemu.

Sk ∏ ad

Rada Prezesów sk∏ada si´ z szeÊciu cz∏onków Zarzàdu oraz prezesów KBC tych

paƒstw cz∏onkowskich, które wprowadzi∏y euro (obecnie jest ich dwunastu)4.

Uczestnictwo w Radzie Prezesów jest wykonywane osobiÊcie i ma charakter nie-

zbywalny, tzn. nie mo˝na go delegowaç osobie trzeciej. Sà jednak dwa wyjàtki

od tej zasady (art. 10 Statutu ESBC): 

i. prezes krajowego banku centralnego, który nie mo˝e uczestniczyç w posie-

dzeniu mo˝e wyznaczyç zast´pc´, który odda za niego g∏os w przypadku

g∏osowania na temat spraw finansowych (zob. poni˝ej); 

ii. jeÊli cz∏onek Rady Prezesów nie jest w stanie uczestniczyç w g∏osowaniu

przez d∏u˝szy okres (tj. ponad jeden miesiàc), mo˝e wyznaczyç zast´pc´

(art. 3 ust. 3 Regulaminu oraz art. 10 ust. 2 Statutu). Przepis ten by∏ kilka-

krotnie stosowany w sytuacji przed∏u˝ajàcej si´ choroby prezesa krajowego

banku centralnego lub po z∏o˝eniu urz´du przez dotychczasowego prezesa,

a przed wyznaczeniem jego nast´pcy. 

Cz∏onkowie Zarzàdu EBC uczestniczàcy w Radzie Prezesów majà te same prawa

i obowiàzki decyzyjne co prezesi krajowych banków centralnych. Takie rozwiàzanie

podkreÊla ponadnarodowy charakter EBC. Udzia∏ cz∏onków Zarzàdu EBC w podej-

mowaniu decyzji przez Rad´ Prezesów pozwala równie˝ uwzgl´dniç fachowà wie-

dz´ osób, które b´dà odpowiadaç za realizacj´ okreÊlonych dziedzin polityki EBC. 

Zgodnie z art. 113 ust. 1 Traktatu WE w posiedzeniach Rady Prezesów mogà

równie˝ uczestniczyç – jednak bez prawa g∏osu – przewodniczàcy Rady

ECOFIN i cz∏onek Komisji Europejskiej (zwykle komisarz odpowiedzialny

za sprawy gospodarcze i walutowe). Przewodniczàcy Rady mo˝e przedk∏adaç

wnioski do rozpatrzenia przez Rad´ Prezesów. Zgodnie z nieformalnà umowà

pomi´dzy Radà ECOFIN a EBC, statutowe obowiàzki przewodniczàcego Rady

ECOFIN przejmuje przewodniczàcy Eurogrupy (zob. punkt 4.3.2). Rozwiàzanie

takie gwarantuje, ˝e gdy rotacyjne przewodnictwo Rady ECOFIN obejmuje paƒ-

stwo cz∏onkowskie spoza strefy euro, na posiedzeniu Rady Prezesów jest ona na-

dal reprezentowana przez ministra z kraju nale˝àcego do strefy euro. 

4 W ramce 8 wymieniono wszystkich cz∏onków Rady Prezesów od ustanowienia EBC w dniu 1

czerwca 1998 r.
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Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu EBC w posiedzeniach Rady Prezesów ka˝de-

mu z prezesów mo˝e towarzyszyç jedna osoba z jego krajowego banku central-

nego. Osobami towarzyszàcymi sà zwykle cz∏onkowie organów decyzyjnych da-

nego banku lub jego urz´dnicy wy˝szego szczebla.

Kompetenc j e

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Statutu ESBC Rada Prezesów podejmuje wszystkie de-

cyzje z wyjàtkiem tych, które sà zastrze˝one dla Zarzàdu. JeÊli chodzi o cele i za-

dania powierzone Eurosystemowi, Rada Prezesów odpowiada w szczególnoÊci

za formu∏owanie polityki pieni´˝nej strefy euro. W tym kontekÊcie Rada Preze-

sów okreÊla strategi´ polityki pieni´˝nej EBC oraz jego ramy operacyjne, podej-

muje niezb´dne decyzje (np. w sprawie podstawowych stóp procentowych EBC)

oraz uchwala wytyczne dla krajowych banków centralnych Eurosystemu doty-

czàce realizacji operacji polityki pieni´˝nej.

Do pozosta∏ych kompetencji EBC nale˝y:

• uchwalanie wytycznych dotyczàcych wszelkich innych operacji krajowych

banków centralnych, jak równie˝ dotyczàcych transakcji krajów strefy euro an-

ga˝ujàcych Êrodki ich walutowych kapita∏ów obrotowych;

• uchwalanie przepisów, w granicach uprawnieƒ regulacyjnych EBC okreÊlo-

nych w Traktacie lub z upowa˝nienia Rady UE (zob. punkt 2.5.3);

• zatwierdzanie emisji banknotów euro oraz wolumenu emisji monet euro dla

strefy euro (zob. podrozdzia∏ 3.4);

• ustalanie regu∏ normalizacji rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci w zakresie

dzia∏alnoÊci operacyjnej krajowych banków centralnych (zob. punkt 2.5.2);

• inicjatywa legislacyjna w zakresie prawa wspólnotowego oraz funkcje dorad-

cze (opiniujàce) EBC (zob. punkt 2.5.4) oraz podejmowanie decyzji w zakresie

reprezentowania Eurosystemu na arenie mi´dzynarodowej (zob. rozdzia∏ 5);

• podejmowanie decyzji w sprawie przydzia∏u Êrodków finansowych Europej-

skiemu Bankowi Centralnemu oraz podzia∏u jego wyniku finansowego oraz

okreÊlanie regu∏ alokacji dochodu pieni´˝nego EBC pomi´dzy krajowe banki

centralne strefy euro (zob. podrozdzia∏ 3.8); 

• zatwierdzanie raportu rocznego i rocznego sprawozdania finansowego EBC. 

Ponadto Rada Prezesów jest najwy˝szym organem decyzyjnym w sprawach zarzà-

dzania samym EBC. Rada zatwierdza Regulamin EBC, okreÊla warunki zatrudnienia

cz∏onków Zarzàdu i pracowników EBC oraz ustala bud˝et EBC (zob. rozdzia∏ 6).

Ogó lne  za sady  g ∏ o sowan i a

Rada Prezesów dzia∏a jako cia∏o kolegialne, zgodnie z zasadà „jeden cz∏onek, jeden

g∏os”. Oznacza to, ˝e za wyjàtkiem decyzji w okreÊlonych sprawach finansowych

(zob. poni˝ej), oddane g∏osy nie sà wa˝one. G∏os prezesa banku centralnego najwi´k-
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szego kraju strefy euro liczy si´ zatem tak samo, jak g∏os prezesa najmniejszego kra-

ju – ka˝demu z nich zasadniczo przys∏uguje jeden g∏os. Ta zasada odzwierciedla fakt,

˝e wszyscy cz∏onkowie Rady Prezesów, w tym prezesi krajowych banków central-

nych, nominowani sà jako konkretne osoby, a nie jako przedstawiciele swoich kra-

jów czy te˝ swoich banków centralnych. Majà oni dzia∏aç w interesie ca∏ego obsza-

ru walutowego, uwzgl´dniajàc sytuacj´ w strefie euro jako ca∏oÊci. Dotychczas ka˝-

dy z obecnych 18 cz∏onków ma prawo g∏osu. Zmieni si´ to w momencie, gdy liczba

krajów nale˝àcych do strefy euro przekroczy 15 – wejdzie wówczas w ˝ycie rotacyj-

ny system przyznawania prawa g∏osu (zob. poni˝ej). Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e

cz∏onkowie Zarzàdu pozbawieni sà prawa g∏osu, gdy Rada Prezesów decyduje o wa-

runkach ich zatrudnienia (art. 11 ust. 3 Statutu). 

Rada Prezesów zazwyczaj podejmuje decyzje zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów cz∏onków

obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby g∏osów rozstrzyga g∏os Preze-

sa EBC. Takie zasady majà na celu zagwarantowanie, ˝e decyzje nie b´dà blokowane

przez mniejszoÊç, dzi´ki czemu EBC w ka˝dej chwili zachowa mo˝liwoÊç dzia∏ania. 

W dwóch przypadkach wymagana jest wi´kszoÊç dwóch trzecich g∏osów: 

i. gdy Rada Prezesów uzna, ˝e niezwiàzane z Eurosystemem funkcje danego

krajowego banku centralnego sà sprzeczne z celami i zadaniami Eurosystemu; 

ii. gdy Rada Prezesów podejmuje decyzj´ o zastosowaniu operacyjnych metod

kontroli monetarnej innych ni˝ wyszczególnione w Statucie. 

Propozycje nowelizacji Statutu ESBC zg∏aszane w uproszczonej procedurze

zmian (art. 41 Statutu) lub w trybie art. 10 ust. 6 Statutu (tzw. klauzula zezwala-

jàca) podejmowane sà jednomyÊlnie. 

Wymienione przypadki dotyczà dzia∏aƒ o charakterze fundamentalnym, gdy dà-

˝enie do szerokiego lub pe∏nego porozumienia przewa˝a nad ryzykiem blokowa-

nia propozycji przez sprzeciwiajàcà si´ im mniejszoÊç cz∏onków Rady Prezesów. 

SzybkoÊç i prostot´ procesu decyzyjnego gwarantujà równie˝ zasady kworum, któ-

re wymagajà obecnoÊci dwóch trzecich ogólnej liczby cz∏onków Rady Prezesów,

czyli w chwili obecnej 12 cz∏onków. W przypadku braku kworum prezes EBC mo-

˝e zwo∏aç nadzwyczajne posiedzenie, na którym decyzje zapadajà bez kworum. 

Zmiana sposobu  g ∏o sowan i a  po roz s ze r zen iu  s t r e f y  eu ro

Po rozszerzeniu strefy euro na ponad 15 krajów cz∏onkowskich – a zatem gdy

liczba prezesów KBC zasiadajàcych w Radzie Prezesów przekroczy 15 – liczba

g∏osów przys∏ugujàcych prezesom KBC zostanie ograniczona do pi´tnastu.

W celu zachowania zdolnoÊci sprawnego i terminowego podejmowania decyzji

przez Rad´ Prezesów po rozszerzeniu strefy euro, art. 10 ust. 2 Statutu ESBC zo-

sta∏ znowelizowany przez Rad´ UE w trybie przewidzianym w art. 10 ust. 6 Sta-

tutu5. Zmiana sposobu g∏osowania w Radzie Prezesów wesz∏a w ˝ycie z dniem

1 maja 2004 r. po ratyfikacji decyzji Rady UE przez paƒstwa cz∏onkowskie zgod-

nie z obowiàzujàcymi w nich wymogami konstytucyjnymi. 
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Zgodnie ze znowelizowanym art. 10 ust. 2 Statutu wszyscy cz∏onkowie Rady Preze-

sów b´dà nadal uczestniczyç w posiedzeniach i obradach osobiÊcie, jako niezale˝ne

osoby. SzeÊciu cz∏onków Zarzàdu zachowa sta∏e prawo g∏osu, natomiast prezesi kra-

jowych banków centralnych b´dà wykonywaç swoje prawo g∏osu w systemie rota-

cyjnym. W celu zagwarantowania, ˝e prezesi dysponujàcy w danym momencie pra-

wem g∏osu pochodzà z krajów, które ∏àcznie sà reprezentatywne dla gospodarki

strefy euro jako ca∏oÊci, b´dà oni wykonywaç prawo g∏osu z ró˝nà cz´stotliwoÊcià,

z góry okreÊlonà na podstawie obiektywnych kryteriów.

W przypadku prezesów dysponujàcych w danym momencie prawem g∏osu nadal

obowiàzywaç b´dzie zasada „jeden cz∏onek, jeden g∏os”. Prezesi krajowych ban-

ków centralnych zostanà podzieleni na ró˝nych grupy w zale˝noÊci od wielkoÊci

gospodarek krajów, z których pochodzà. Ranking krajów oparty jest na wskaêni-

ku skonstruowanym z dwóch sk∏adników:

i. udzia∏u danego kraju w zagregowanym produkcie krajowym brutto (PKB)

liczonym wed∏ug cen rynkowych; 

ii. udzia∏u danego kraju w sumie aktywów zagregowanego bilansu monetar-

nych instytucji finansowych (ang. TABS-MFI). 

Poszczególnym sk∏adnikom wskaênika przypisano okreÊlone wagi – 5/6 dla PKB

i 1/6 dla TABS-MFI.

System rotacyjny z dwiema grupami cz∏onków zacznie funkcjonowaç w mo-

mencie, gdy liczba cz∏onków strefy euro przekroczy 15 krajów. Do pierwszej

grupy zaliczonych zostanie pi´ciu prezesów banków centralnych krajów

strefy euro zajmujàcych najwy˝sze miejsca w rankingu krajów. Ta grupa dys-

Liczba prezesów w Radzie Prezesów

16 17 18 19 20 21 22 i wi´cej

Liczba praw

g∏osu/liczba

Grupa prezesów 5/5 5/5 5/5 4/5 4/5 4/5

1. Cz´stotliwoÊç

g∏osowania 100% 100% 100% 80% 80% 80%

Liczba praw

g∏osu/liczba

Grupa prezesów 10/11 10/12 10/13 11/14 11/15 11/16

2. Cz´stotliwoÊç

g∏osowania 91% 83% 77% 79% 73% 69%

Prawa g∏osu razem 15 15 15 15 15 15 15

Etap drugi: 

system

rotacyjny

z trzema

grupami

(zob. tabela 2)

Ta b e l a  1 S y s t e m  ro t a c y j ny  w d wó c h  g r u p a c h  ( e t ap  p i e r w s z y )  –
c z´ s t o t l i wo Ê ç  g ∏ o s ow a n i a  p o s z c ze gó l ny c h  g r u p

5 Decyzja Rady 2003/223/WE zebranej w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów z dnia 21 marca

2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Eu-

ropejskiego Banku Centralnego (Dz. U. L 83, 1.04.2003, str. 66).
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ponowaç b´dzie ∏àcznie czterema g∏osami. Do drugiej grupy nale˝eç b´dà po-

zostali prezesi, którym ∏àcznie przys∏ugiwaç b´dzie 11 g∏osów. Dopóki

do strefy euro nale˝eç b´dzie 16, 17 lub 18 krajów, to w celu zapewnienia, ˝e

cz´stotliwoÊç g∏osowania prezesów nale˝àcych do pierwszej grupy nie b´dzie

ni˝sza ni˝ prezesów z drugiej grupy, pierwsza grupa b´dzie dysponowaç

pi´cioma, a druga – dziesi´cioma g∏osami. Aby uniknàç tej tymczasowej

Liczba prezesów w Radzie Prezesów

16-21 22 23 24 25 26 27
Liczba praw 

Grupa g∏osu/liczba

1. prezesów 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5

Cz´stotliwoÊç

g∏osowania 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Liczba praw 

Grupa g∏osu/liczba

2. prezesów 8/11 8/12 8/12 8/13 8/13 8/14

Cz´stotliwoÊç

g∏osowania 73% 67% 67% 62% 62% 57%

Liczba praw 

Grupa g∏osu/liczba

3. prezesów 3/6 3/6 3/7 3/7 3/8 3/8

Cz´stotliwoÊç

g∏osowania 50% 50% 43% 43% 38% 38%

Prawa g∏osu razem 15 15 15 15 15 15 15

Ta b e l a  2 S y s t e m  ro t a c y j ny  w t r ze c h  g r u p a c h  ( e t ap  d r u g i )  –
c z´ s t o t l i wo Ê ç  g ∏ o s ow a n i a  p o s z c ze gó l ny c h  g r u p

Osiem praw g∏osu podlegajàcych rotacji

g∏osu
podlegajàce

rotacji

Cztery prawa 
g∏osu

podlegajàce 
rotacji

SzeÊç sta∏ych praw g∏osu

Grupa
pierwsza

Grupa druga

Grupa
Trzecia

Cz∏onkowie Zarzàdu

Prezesi KBC
z miejsc od 1 do 5

Po∏owa ca∏kowitej
liczby prezesów KBC

Prezesi
pozosta∏ych
KBC

miejsce 6 i dalsze

Trzy prawa

21
prawo g∏osu

ogó∏em

 

R y s u n e k  1  R o t a c y j ny  s y s t e m  g ∏ o s ow a n i a  w R a d z i e  P re ze s ów
( s c e n a r i u s z  z t r ze m a  g r u p a m i  d l a  s t re f y  e u ro
o b e j mu j à c e j  2 7  p a ƒ s t w  c z ∏ o n kow s k i c h )

Etap

pierwszy:

system

rotacyjny

z dwoma

grupami 

(zob. tabela 1)
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korekty, Rada Prezesów mo˝e postanowiç wi´kszoÊcià dwóch trzecich

g∏osów wszystkich swoich cz∏onków (równie˝ tych bez prawa g∏osu)

o odroczeniu wprowadzania systemu rotacyjnego do momentu, gdy liczba

prezesów przekroczy 18.

Gdy liczba krajów strefy euro wyniesie co najmniej 22, system rotacyjny

obejmie trzy grupy. Do pierwszej nale˝eç b´dzie pi´ciu prezesów banków

centralnych krajów strefy euro zajmujàcych najwy˝sze miejsca w rankingu,

którym przys∏ugiwaç b´dà cztery g∏osy. Do drugiej grupy nale˝eç b´dzie po-

∏owa wszystkich prezesów krajowych banków centralnych, którym przys∏u-

giwaç b´dzie osiem g∏osów. Do trzeciej grupy b´dà nale˝eç pozostali preze-

si, dysponujàcy trzema g∏osami.

WielkoÊç grup i cz´stotliwoÊç g∏osowania poszczególnych prezesów banków krajo-

wych b´dzie z czasem korygowana w celu uwzgl´dnienia kolejnoÊci rozszerzania

strefy euro do 27 krajów. Na odpowiednim etapie Rada Prezesów uchwali konkretne

przepisy wykonawcze w tym zakresie, wi´kszoÊcià 2/3 wszystkich swoich cz∏onków. 

G∏o sowan i e  w sprawach  f i n an sowych

W przypadku decyzji w pewnych sprawach finansowych wyszczególnionych

w Statucie ESBC, g∏osy w Radzie Prezesów sà wa˝one udzia∏em poszczególnych

krajowych banków centralnych w subskrybowanym kapitale EBC. Zgodnie

z art. 46 ust. 3 Statutu termin „subskrybowany kapita∏ EBC” nale˝y rozumieç ja-

ko kapita∏ EBC subskrybowany przez krajowe banki centralne strefy euro, tj.

z wy∏àczeniem udzia∏ów banków centralnych spoza strefy euro. G∏osy cz∏onków

Zarzàdu majà przypisanà wag´ zerowà. Jak wspomniano powy˝ej, w przypadku

g∏osowania, w którym g∏osy sà wa˝one, nieobecni prezesi krajowych banków

centralnych mogà wyznaczyç zast´pc´, który odda za nich g∏os. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Statutu wymóg wa˝enia g∏osów obowiàzuje podczas g∏oso-

wania w nast´pujàcych sprawach: obj´cie udzia∏ów w kapitale EBC lub jego pod-

wy˝szenie (art. 28), zmiany klucza subskrypcji kapita∏u EBC (art. 29), przekazanie

rezerw walutowych do EBC (art. 30), podzia∏ dochodu pieni´˝nego krajowych ban-

ków centralnych (art. 32 i 51) oraz podzia∏ wyniku finansowego EBC (art. 33).

Z zasady Rada Prezesów podejmuje decyzje zwyk∏à wi´kszoÊcià wa˝onych g∏osów,

tj. decyzja zostaje uchwalona, gdy liczba oddanych g∏osów „za” reprezentuje po-

nad 50% subskrybowanego kapita∏u EBC. W przypadku niektórych decyzji (np. pod-

wy˝szenia kapita∏u EBC zgodnie z art. 28 ust. 3 Statutu lub odstàpienia od zasad po-

dzia∏u dochodu pieni´˝nego zgodnie z art. 32 ust. 3 Statutu) wymagana jest wi´k-

szoÊç dwóch trzecich g∏osów oraz obecnoÊç co najmniej po∏owy udzia∏owców.

Te rm iny  i m i e j s c e  po s i edzeƒ  o raz  pou fno Ê ç  ob rad

Rada Prezesów z zasady zbiera si´ dwa razy w miesiàcu. Na pierwszym posie-

dzeniu w miesiàcu Rada dokonuje dog∏´bnej analizy sytuacji monetarnej i ma-

kroekonomicznej, a nast´pnie podejmuje stosowne decyzje. Po tym posiedzeniu

zwykle odbywa si´ konferencja prasowa, na której prezes i wiceprezes informu-

jà o wynikach obrad. Drugie posiedzenie zwykle poÊwi´cone jest zagadnieniom

dotyczàcym innych zadaƒ i obowiàzków EBC i Eurosystemu. 
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R a m k a  8 C z ∏ o n kow i e  R a d y  P re ze s ów  ( 1  c ze r w c a  1 9 9 8  r. –
1  l i p c a  2 0 0 4  r. )

PPrreezzeess  EEBBCC

Willem F. Duisenberg 1 czerwca 1998 r. – 31 paêdziernika 2003 r.

Jean-Claude Trichet od 1 listopada 2003 r. 

WWiicceepprreezzeess  EEBBCC  

Christian Noyer 1 czerwca 1998 r. – 31 maja 2002 r.

Lucas D. Papademos od 1 czerwca 2002 r. 

IInnnnii  cczz∏∏oonnkkoowwiiee  ZZaarrzzààdduu  EEBBCC

Sirkka Hämäläinen 1 czerwca 1998 r. – 31 maja 2003 r.

Eugenio Domingo Solans 1 czerwca 1998 r. – 31 maja 2004 r.

Tommaso Padoa-Schioppa 1 czerwca 1998 r. – 31 maja 2005 r.

Otmar Issing 1 czerwca 1998 r. – 31 maja 2006 r.

Gertrude Tumpel-Gugerell od 1 czerwca 2003 r.

José Manuel González-Páramo od 1 czerwca 2004 r. 

Lorenzo Bini Smaghi od 1 czerwca 2005 r. 

Jürgen Stark od 1 czerwca 2006 r.

PPrreezzeessii  kkrraajjoowwyycchh  bbaannkkóóww  cceennttrraallnnyycchh  ssttrreeffyy  eeuurroo

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Alfons Verplaetse 1 czerwca 1998 r. – 28 lutego 1999 r.

Guy Quaden od 1 marca 1999 r.

Deutsche Bundesbank

Hans Tietmeyer 1 czerwca 1998 r. – 31 sierpnia 1999 r.

Ernst Welteke 1 wrzeÊnia 1999 r. – 16 kwietnia 2004 r.

Axel Weber od 30 kwietnia 2004 r.

(w okresie przejÊciowym

Jürgen Stark, wiceprezes)

Bank of Greece

Lucas D. Papademos 1 stycznia 2001 r. – 31 maja 2002 r.

Nicholas C. Garganas od 1 czerwca 2002 r.

Banco de España

Luis Ángel Rojo 1 czerwca 1998 r. – 11 lipca 2000 r.

Jaime Caruana od 12 lipca 2000 r.

Banque de France

Jean-Claude Trichet 1 czerwca 1998 r. – 31 paêdziernika 2003 r.

Christian Noyer od 1 listopada 2003 r.

Central Bank & Financial Services Authority of Ireland

Maurice O’Connell 1 czerwca 1998 r. – 10 marca 2002 r.

John Hurley od 11 marca 2002 r.
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Posiedzenia Rady Prezesów zazwyczaj odbywajà si´ w siedzibie EBC we Frank-

furcie. Od 2000 r. wprowadzono zwyczaj organizowania dwóch spotkaƒ w roku

poza Frankfurtem, w krajach strefy euro; ich gospodarzem jest wówczas bank

centralny danego kraju. Niekiedy posiedzenie odbywa si´ w formie telekonferen-

cji. Mo˝liwe jest równie˝ podejmowanie decyzji w drodze pisemnej procedury. 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Statutu, przebieg posiedzeƒ jest poufny. Choç przepis ten

nie pozwala EBC publikowaç protoko∏ów z posiedzeƒ, nie oznacza zakazu infor-

mowania opinii publicznej o wszelkich istotnych aspektach obrad Rady Preze-

sów (zob. punkt 4.2.3).

Za r zàd

Zarzàd jest organem EBC podejmujàcym decyzje operacyjne. Odpowiada

za wszelkie decyzje, które muszà byç podejmowane na bie˝àco. Ze wzgl´du

na specyfik´ polityki pieni´˝nej, EBC musi byç w stanie szybko reagowaç

na zmieniajàce si´ warunki na rynkach pieni´˝nych i kapita∏owych, rozwiàzywaç

nietypowe problemy i zajmowaç si´ sprawami pilnymi. Takà funkcj´ mo˝e pe∏-

niç jedynie cia∏o, którego cz∏onkowie sà zaanga˝owani wy∏àcznie i nieprzerwa-

nie w realizacj´ ró˝nych dziedzin polityki EBC. 

Banca d’Italia

Antonio Fazio od 1 czerwca 1998 r. – 19 grudnia 2005 r.

Mario Draghi od 16 stycznia 2006 r.

(w okresie przejÊciowym

Vincenzo Desario, p.o. prezesa)

Banque centrale du Luxembourg

Yves Mersch od 1 czerwca 1998 r.

De Nederlandsche Bank

Nout Wellink od 1 czerwca 1998 r.

Oesterreichische Nationalbank

Klaus Liebscher od 1 czerwca 1998 r.

Banco de Portugal

António José Fernandes de Sousa 1 czerwca 1998 r. – 22 lutego 2000 r.

Vítor Constâncio od 23 lutego 2000 r.

Suomen Pankki – Finlands Bank

Matti Vanhala 1 czerwca 1998 r. – 15 marca 2004 r.

Erkki Liikanen od 12 lipca 2004 r.

(tymczasowo Matti Louekoski, wiceprezes) 

R a m k a  8 C z ∏ o n kow i e  R a d y  P re ze s ów  ( 1  c ze r w c a  1 9 9 8  r. –
1  l i p c a  2 0 0 4  r. )  ( c d . )
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Sk ∏ ad

W sk∏ad Zarzàdu wchodzi szeÊç osób – prezes, wiceprezes i czterech pozosta∏ych

cz∏onków – o uznanym autorytecie i doÊwiadczeniu zawodowym w dziedzinie

pieniàdza i bankowoÊci. Cz∏onkowie Zarzàdu sà mianowani za wspólnym poro-

zumieniem rzàdów krajów nale˝àcych do strefy euro, na szczeblu szefów paƒstw

lub rzàdów, na podstawie rekomendacji Rady UE i po zasi´gni´ciu opinii Parla-

mentu Europejskiego i Rady Prezesów EBC. Przed ustanowieniem EBC, w ma-

ju 1998 r., zasi´gni´to opinii Rady Europejskiego Instytutu Walutowego w spra-

wie nominacji szeÊciu cz∏onków pierwszego Zarzàdu EBC. 

Cz∏onkowie Zarzàdu pracujà w pe∏nym wymiarze czasu pracy. Warunki ich za-

trudnienia (np. wynagrodzenia, Êwiadczenia emerytalne i zdrowotne) sà okreÊlo-

ne w umowach o prac´ z EBC i ustalane przez Rad´ Prezesów (z wy∏àczeniem

g∏osów cz∏onków Zarzàdu). W sprawach tych Rada Prezesów dzia∏a na podsta-

wie propozycji komitetu, w którego sk∏ad wchodzi trzech cz∏onków wyznaczo-

nych przez Rad´ Prezesów i trzech cz∏onków wyznaczonych przez Rad´ UE.

Osobami nominowanymi do komitetu przez Rad´ Prezesów sà obecni lub byli

prezesi krajowych banków centralnych, natomiast Rada UE wyznacza osoby

spoÊród grona Rady ECOFIN. 

Obow iàzk i

Do podstawowych obowiàzków Zarzàdu nale˝y:

• przygotowanie posiedzeƒ Rady Prezesów;

• realizacja polityki pieni´˝nej strefy euro zgodnie z wytycznymi i decyzjami

przyj´tymi przez Rad´ Prezesów oraz przekazywanie niezb´dnych instrukcji

w tym zakresie krajowym bankom centralnym strefy euro;

• kierowanie bie˝àcà dzia∏alnoÊcià EBC; 

• egzekwowanie uprawnieƒ przekazanych Zarzàdowi przez Rad´ Prezesów,

w tym niektórych uprawnieƒ o charakterze regulacyjnym.

Przygotowanie posiedzeƒ Rady Prezesów obejmuje opracowanie porzàdku ob-

rad, przygotowanie niezb´dnych dokumentów, nad którymi pracowaç b´dzie Ra-

da oraz przedstawianie projektów podejmowanych decyzji. Tak wi´c w praktyce

– choç nie oficjalnie – Zarzàd ma prawo inicjowania decyzji podejmowanych

przez Rad´ Prezesów. 

Na mocy Traktatu WE realizacja polityki pieni´˝nej nale˝y do wy∏àcznej kompeten-

cji Zarzàdu, a zatem Rada Prezesów nie mo˝e pe∏niç tej funkcji. OdpowiedzialnoÊç

za realizacj´ polityki pieni´˝nej uzasadnia nadanie Zarzàdowi uprawnieƒ do uchwala-

nia instrukcji dla krajowych banków centralnych. Przydzielenie tej funkcji Zarzàdowi

ma zagwarantowaç, ˝e EBC b´dzie w stanie szybko reagowaç na zmiany warunków

na rynku pieni´˝nym i kapita∏owym oraz rozwiàzywaç nag∏e, pilne problemy. 

Na mocy delegacji Rady Prezesów, spoÊród statutowych raportów EBC Zarzàd

zatwierdza i publikuje raporty miesi´czne (art. 15 ust. 1 Statutu ESBC), tygo-
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dniowe skonsolidowane sprawozdania finansowe (art. 15 ust. 2) i skonsolidowa-

ne bilanse (art. 26 ust. 3)6. Równie˝ na mocy delegacji Zarzàd uprawniony jest

do zarzàdzania rezerwami walutowymi EBC. Zarzàd odpowiada równie˝ za na-

k∏adanie sankcji na osoby trzecie, które nie przestrzegajà przepisów uchwalanych

przez EBC (zob. punkt 2.5.3).

JeÊli chodzi o kierowanie bie˝àcà dzia∏alnoÊcià EBC, Zarzàd odpowiada równie˝

za okreÊlenie wewn´trznej struktury organizacyjnej EBC oraz zasad doboru, re-

krutacji i awansowania pracowników EBC (zob. podrozdzia∏ 6.2).

Procedury

Podobnie jak Rada Prezesów, Zarzàd jest cia∏em kolegialnym. Art. 11 ust. 5 Sta-

tutu ESBC stanowi, ˝e „ka˝dy cz∏onek Zarzàdu obecny osobiÊcie na posiedze-

niach ma prawo g∏osu i dysponuje w tym celu jednym g∏osem”. Zasada odpowie-

dzialnoÊci kolegialnej oznacza, ˝e decyzje poddawane sà wspólnym obradom,

a wszyscy cz∏onkowie Zarzàdu ponoszà za nie ∏àcznà odpowiedzialnoÊç.

Obecnie Zarzàd spotyka si´ co najmniej raz w tygodniu. Decyzje podejmowane

sà zazwyczaj zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów obecnych na posiedzeniu cz∏onków.

W przypadku równej liczby g∏osów rozstrzyga g∏os prezesa EBC. 

S z c zegó lne  obow iàzk i  p r e ze sa  EBC

Jako cz∏onek Zarzàdu prezes jest pierwszym wÊród równych sobie i wià˝à go

decyzje Zarzàdu. Niemniej jednak Statut ESBC przydziela prezesowi szcze-

gólnà rol´, zastrzegajàc dla niego (lub pod jego nieobecnoÊç – dla wicepre-

zesa) wy∏àcznoÊç w pe∏nieniu pewnych wa˝nych funkcji: przewodniczenia

wszystkim trzem organom decyzyjnym EBC, oddawania rozstrzygajàcego

g∏osu w g∏osowaniach Rady Prezesów i Zarzàdu, reprezentowania EBC

na zewnàtrz (np. na arenie mi´dzynarodowej), przedstawiania raportu rocz-

nego EBC Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE oraz mo˝liwoÊci

uczestnictwa w posiedzeniach Rady ECOFIN i Eurogrupy. Zgodnie z Regu-

laminem EBC, decyzje w sprawie zakresu obowiàzków poszczególnych

cz∏onków Zarzàdu dotyczàcych bie˝àcej dzia∏alnoÊci EBC nie mogà byç po-

dejmowane wbrew opinii prezesa. 

Rada  Ogó lna

Rada Ogólna umo˝liwia instytucjonalne powiàzanie Eurosystemu z krajowymi

bankami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich spoza strefy euro. Jej istnienie,

sk∏ad i obowiàzki wynikajà z wyst´powania ró˝nic w poziomie integracji w ra-

mach UGW (zob. punkt 1.2.2), w zwiàzku z czym Rada Ogólna przestanie ist-

nieç z chwilà przyj´cia euro przez wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie UE.

Status Rady Ogólnej jako organu decyzyjnego ESBC podkreÊla wag´, jakà auto-

rzy Traktatu przywiàzywali do zachowania ∏àcznoÊci i wspó∏pracy z krajowymi

bankami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich UE, które nie przyj´∏y jeszcze euro.

6 Raporty roczne sà zatwierdzane przez Rad´ Prezesów, a raporty w sprawie konwergencji –

przez Rad´ Ogólnà.
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Sk ∏ ad

W Sk∏ad Rady Ogólnej wchodzà prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi wszystkich

krajowych banków centralnych Unii Europejskiej (obecnie 27 cz∏onków). Pozosta-

li czterej cz∏onkowie Zarzàdu mogà uczestniczyç w posiedzeniach bez prawa g∏osu.

Prezesi banków centralnych krajów przyst´pujàcych – aktualnie Bu∏garii i Rumunii

– uczestniczà w posiedzeniach na prawach obserwatorów. Podobnie jak w przypad-

ku Rady Prezesów, w zebraniach Rady Ogólnej mogà równie˝ uczestniczyç – bez

prawa g∏osu – przewodniczàcy Rady UE i cz∏onek Komisji Europejskiej.

Obow iàzk i

Rada Ogólna pe∏ni te zadania przej´te od Europejskiego Instytutu Walutowego, które

nadal muszà byç realizowane przez EBC na trzecim etapie UGW ze wzgl´du na fakt,

˝e nie wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przyj´∏y jeszcze euro. G∏ównie zatem Rada

Ogólna odpowiada wi´c przede wszystkim za opiniowanie niezb´dnych przygotowaƒ

do wejÊcia do Eurosystemu. W tym kontekÊcie Rada Ogólna zatwierdza równie˝ ra-

porty o konwergencji, których sporzàdzania wymaga Traktat (zob. punkt 1.2.2). 

Rada Ogólna monitoruje równie˝ funkcjonowanie systemu ERM II (zob. punkt

3.2.1). W tym kontekÊcie Rada dokonuje oceny trwa∏oÊci kursów walutowych

pomi´dzy ka˝dà z nale˝àcych do systemu walut a euro, stanowi tak˝e forum dla

koordynacji polityki pieni´˝nej i kursowej oraz administrowania systemem inter-

wencji i finansowania w ramach ERM II.

Ponadto Rada Ogólna:

• monitoruje przestrzeganie przez krajowe banki centralne UE oraz EBC posta-

nowieƒ art. 101 (kredyt w rachunku i inne instrumenty kredytowe) oraz art. 102

(zakaz uprzywilejowanego dost´pu dla instytucji finansowych) Traktatu WE

(zob. punkt 2.5.5);

• uczestniczy w dzia∏aniach zwiàzanych z pe∏nieniem przez EBC funkcji dorad-

czych oraz gromadzeniem informacji statystycznych (zob. punkt 2.5.4 i pod-

rozdzia∏ 3.5);

• opiniuje zmiany zasad rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci finansowej,

okreÊlenie klucza subskrypcji kapita∏u EBC oraz warunki zatrudnienia

pracowników EBC.

Prezes EBC ma obowiàzek zawiadamiania Rady Ogólnej o decyzjach podj´-

tych przez Rad´ Prezesów, dzi´ki czemu prezesi krajowych banków central-

nych spoza strefy euro majà bezpoÊredni dost´p do informacji na temat obrad

Rady Prezesów.

Procedury

Rada Ogólna funkcjonuje zgodnie z przyj´tym przez siebie Regulaminem.

Zebraniom Rady Ogólnej przewodniczy prezes EBC lub – pod jego nieobec-

noÊç – wiceprezes. Z regu∏y Rada zbiera si´ cztery razy w roku we Frankfur-

cie nad Menem; posiedzenia mogà jednak odbywaç si´ równie˝ w formie

telekonferencji. 
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2 .5 . 2 Spó jna rea l i z a c j a  de cyz j i  po l i t y c znych

W celu zapewnienia spójnej realizacji polityki EBC oraz integralnoÊci ca∏e-

go systemu Europejski Bank Centralny uchwala wytyczne i wydaje instruk-

cje dotyczàce zdecentralizowanej realizacji operacji Eurosystemu. EBC jest

równie˝ gospodarzem komitetów ESBC, które powsta∏y jako forum dla

wspó∏pracy wewnàtrz Eurosystemu, i wspiera ich prac´. Ponadto EBC stano-

wi centralny oÊrodek dla kilku wspólnych systemów operacyjnych umo˝li-

wiajàcych wymian´ informacji w czasie rzeczywistym pomi´dzy EBC i kra-

jowymi bankami centralnymi. Dzi´ki temu EBC jest w stanie monitorowaç

wszystkie operacje mimo ich decentralizacji, zapewniajàc ich zgodnoÊç z wy-

tycznymi i instrukcjami.

Wewn´t r zne  ak ty  p rawne  Eu ro sy s t emu

Istniejà trzy rodzaje aktów prawnych obowiàzujàcych wewnàtrz Eurosystemu:

• wytyczne EBC;

• instrukcje EBC;

• decyzje wewn´trzne.

Wytyczne i instrukcje EBC stanowià szczególny rodzaj instrumentów prawnych,

wià˝àcych i zaskar˝alnych. Uchwalane sà w celu zagwarantowania, aby zdecen-

tralizowane operacje by∏y realizowane przez krajowe banki centralne w sposób

spójny i zgodnie z wewn´trznym podzia∏em kompetencji.

Ze wzgl´du na to, ˝e wytyczne oraz instrukcje EBC stanowià cz´Êç prawa wspól-

notowego, majà one pierwszeƒstwo przed przepisami krajowymi (zarówno do-

tychczasowymi, jak i uchwalonymi w przysz∏oÊci) w dziedzinach, do których

majà zastosowanie (tzw. zasada supremacji)7. Zapewnienie przestrzegania wy-

tycznych i instrukcji EBC nale˝y do Rady Prezesów, której w zadaniu tym po-

maga Zarzàd, sporzàdzajàc okresowe raporty.

EBC mo˝e równie˝ podejmowaç wewn´trzne decyzje w sprawach dotyczàcych

organizacji, administracji i finansów Eurosystemu. Decyzje te sà prawnie wià˝à-

ce dla wszystkich jego cz∏onków.

Wymogi formalne dotyczàce uchwalania wytycznych, instrukcji i decyzji we-

wn´trznych przez EBC nie zosta∏y okreÊlone w Traktacie ani w Statucie – za-

wiera je Regulamin EBC. Wymogi te sà zgodne z ogólnymi zasadami prawa

wspólnotowego.

Ze wzgl´du na fakt, ˝e instrumenty te majà skutki prawne jedynie dla Eurosyste-

mu, zgodnie z prawem wspólnotowym EBC nie ma obowiàzku publikowania

swoich wytycznych, instrukcji i decyzji wewn´trznych. Jednak w interesie jaw-

noÊci EBC zazwyczaj publikuje te wytyczne i decyzje wewn´trzne, które mogà

7 Jak dotàd nie odnotowano przypadków sprzecznoÊci wytycznych EBC z prawem krajowym.

Polityka EBC zak∏ada zapewnianie zgodnoÊci jego wytycznych z prawem krajowym.
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byç przedmiotem zainteresowania podmiotów dzia∏ajàcych na rynku i opinii pu-

blicznej. Kilka aktów prawnych, które nie zosta∏y opublikowane, dotyczy szcze-

gó∏owych zagadnieƒ technicznych i operacyjnych, zw∏aszcza takich, które ze

wzgl´dów operacyjnych podlegajà cz´stym zmianom.

Wytyczne  EBC

Wytyczne EBC ustanawiajà ogólne ramy i g∏ówne zasady realizowania przez

banki krajowe zdecentralizowanych operacji Eurosystemu oraz zasady groma-

dzenia danych statystycznych.

Poniewa˝ wytyczne EBC maja charakter wewn´trzny (w ramach Eurosystemu),

nie wp∏ywajà one (bezpoÊrednio i indywidualnie) na prawa kontrahentów krajo-

wych banków centralnych. Dla zapewnienia skutecznoÊci prawnej wytycznych

konieczne jest ich potwierdzenie przez poszczególne krajowe banki centralne

w stosunkach z kontrahentami.

Bioràc pod uwag´ ró˝nice w strukturze rynków finansowych i systemach

prawnych poszczególnych krajów strefy euro, wytyczne EBC oferujà pewien

stopieƒ swobody w zakresie sposobu ich potwierdzenia w stosunkach z kon-

trahentami, na tyle, na ile sà one zgodne z wymogami wspólnej polityki pie-

ni´˝nej strefy euro. W zale˝noÊci od rozwiàzaƒ prawnych funkcjonujàcych

w poszczególnych krajowych bankach centralnych, stosunki z kontrahentami

regulujà bàdê podpisywane z nimi przez dany bank centralny umowy, bàdê

ustanawiane przez nie przepisy dotyczàce kontrahentów. Mimo ró˝nej formy,

jakà potwierdzenie wytycznych mo˝e przybieraç w poszczególnych krajach,

ich treÊç pozostaje jednak ta sama.

Zgodnie z Regulaminem EBC wytyczne sà uchwalane przez Rad´ Prezesów,

a nast´pnie przekazywane krajowym bankom centralnym strefy euro. Aby u∏a-

twiç proces nowelizowania wytycznych, Rada Prezesów mo˝e podjàç decyzj´

o delegowaniu uprawnienia do uchwalania wytycznych na Zarzàd, z zastrze˝e-

niem okreÊlenia zakresu i granic powierzonych mu kompetencji.

I n s t rukc j e  EBC

Instrukcje EBC przyjmowane sà przez Zarzàd. Ich celem jest zagwarantowa-

nie – poprzez udzielenie konkretnych i szczegó∏owych instrukcji krajowym

bankom centralnym strefy euro – realizacji decyzji w zakresie polityki pie-

ni´˝nej oraz wytycznych. Charakterystycznym przyk∏adem mogà byç in-

strukcje Zarzàdu w sprawie realizacji operacji otwartego rynku (zob.

punkt 3.1.3).

Decyz j e  wewn´t r zne

Decyzje wewn´trzne dotyczà wewn´trznych spraw organizacyjnych i admini-

stracyjnych. Sà one „nietypowe” w tym sensie, ˝e nie majà konkretnego adresa-

ta, sà jednak prawnie wià˝àce dla cz∏onków Eurosystemu.

Za przyk∏ad mogà pos∏u˝yç decyzje EBC (opublikowane w Dzienniku Urz´do-

wym Unii Europejskiej) w nast´pujàcych sprawach:



67

• publicznego dost´pu do dokumentacji i archiwów EBC;

• procentowego udzia∏u poszczególnych KBC w kluczu kapita∏owym EBC;

• op∏acenia kapita∏u EBC;

• emisji banknotów euro;

• podzia∏u dochodu pieni´˝nego pomi´dzy poszczególne krajowe banki centralne.

Komi te ty  Eu ro sy s t emu i  E SBC  o raz  Kon f e r enc j a  Dz i a ∏ u  Kadr

Komitety ESBC zosta∏y ustanowione przez Rad´ Prezesów na mocy art. 9 Regu-

laminu EBC w celu wspierania pracy organów decyzyjnych EBC. Komitety

ESBC gromadzà ekspertów z poszczególnych dziedzin i u∏atwiajà proces decy-

zyjny, jak równie˝ realizacj´ podj´tych decyzji. 

Komitetom ESBC przewodniczy zwykle jeden z wy˝szych rangà pracowników

EBC. Komitety sk∏adajà sprawozdania ze swej dzia∏alnoÊci Radzie Prezesów,

za poÊrednictwem Zarzàdu. Udzia∏ w komitetach ESBC zazwyczaj ograniczony

jest do pracowników banków centralnych Eurosystemu. Przedstawiciele krajo-

wych banków centralnych spoza strefy euro uczestniczà w posiedzeniach, gdy

omawiane sà na nich sprawy nale˝àce do kompetencji Rady Ogólnej. W uzasad-

nionych przypadkach komitety mogà zapraszaç do udzia∏u w zebraniach przed-

stawicieli innych kompetentnych instytucji, np. przedstawicieli krajowych orga-

nów nadzorczych w przypadku Komitetu Nadzoru Bankowego.

Obecnie w ramach ESBC dzia∏a 12 komitetów. Poza Komitetem Nadzoru Ban-

kowego, którego funkcje zosta∏y opisane w podrozdziale 3.7 (w powiàzaniu ze

statutowymi zadaniami ESBC w dziedzinie nadzoru ostro˝noÊciowego nad insty-

tucjami kredytowymi i stabilnoÊci systemu finansowego) sà to:

• Komitet ds. RachunkowoÊci i Dochodów Pieni´˝nych (ang. Accounting and

Monetary Income Committee – AMICO) doradza we wszelkich sprawach we-

wn´trznych Eurosystemu dotyczàcych rachunkowoÊci, sprawozdawczoÊci fi-

nansowej i podzia∏u dochodu pieni´˝nego. 

• Komitet ds. Banknotów (ang. Banknote Committee – BANCO) zajmuje si´

wspó∏pracà w ramach Eurosystemu w zakresie produkcji, emisji i obs∏ugi po-

emisyjnej banknotów euro.

• Komitet ds. Komunikacji Zewn´trznej (ang. External Communications

Committee – ECCO) wspomaga polityk´ komunikacyjnà EBC, zw∏aszcza

w sprawach dotyczàcych publikacji wieloj´zycznych.

• Komitet ds. Informatyki (ang. Information Technology Committee – ITC) zapew-

nia wsparcie w tworzeniu, wdra˝aniu i utrzymaniu sieci informatycznych oraz infra-

struktury komunikacyjnej, wykorzystywanych przez wspólne systemy operacyjne.

• Komitet ds. Audytu Wewn´trznego (ang. Internal Auditors Committee –

IAC) opracowuje wspólne standardy audytu operacji Eurosystemu oraz prze-

prowadza audyty wspólnych projektów i systemów operacyjnych na szczeblu

Eurosystemu lub ESBC.
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• Komitet ds. Stosunków Mi´dzynarodowych (ang. International Relations

Committee – IRC) pomaga EBC w wykonywaniu statutowych zadaƒ zwià-

zanych ze wspó∏pracà mi´dzynarodowà oraz stanowi forum wymiany poglà-

dów w sprawach b´dàcych przedmiotem wspólnego zainteresowania w tej

dziedzinie.

• Komitet ds. Prawnych (ang. Legal Committee – LEGCO) udziela porad we

wszelkich kwestiach prawnych dotyczàcych statutowych zadaƒ EBC.

• Komitet ds. Operacji Rynkowych (ang. Market Operations Committee –

MOC) wspiera Eurosystem w realizacji operacji polityki pieni´˝nej i transak-

cji walutowych, w zarzàdzaniu rezerwami walutowymi oraz w sprawach doty-

czàcych dzia∏ania systemu ERM II.

• Komitet ds. Polityki Pieni´˝nej (ang. Monetary Policy Committee – MPC)

ma g∏os doradczy w kwestiach strategii oraz innych d∏ugoterminowych zagad-

nieƒ zwiàzanych z formu∏owaniem polityki pieni´˝nej i kursowej. Komitet od-

powiada równie˝ za regularne projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej

w strefie euro opracowywane przez ekspertów Eurosystemu (zob. punkt 3.1.2).

• Komitet ds. Systemów P∏atnoÊci i Rozrachunku (ang. Payment and Settlement

Systems Committee – PSSC) ma g∏os doradczy w sprawach funkcjonowania i kon-

serwacji systemu TARGET, ogólnej polityki w zakresie systemów p∏atniczych

i nadzoru ogólnego oraz tych zagadnieƒ z dziedziny rozliczania i rozrachunku pa-

pierów wartoÊciowych, które sà przedmiotem zainteresowania banków centralnych.

• Komitet ds. Statystyki (ang. Statistics Committee – STC) ma g∏os doradczy

w sprawach definiowania i zestawiania informacji statystycznych przez EBC

i krajowe banki centralne.

W celu dalszego wzmocnienia wspó∏pracy i poczucia wspólnoty wÊród banków

centralnych Eurosystemu i ESBC, Rada Prezesów powo∏a∏a Konferencj´

Dzia∏ów Kadr, formalizujàc w ten sposób trwajàcà od dawna wspó∏prac´ szefów

dzia∏ów kadr w bankach centralnych UE. Konferencja stanowi forum wymiany

doÊwiadczeƒ, wiedzy i informacji w dziedzinie polityki i praktyki kadrowej (przy

zachowaniu zasady wy∏àcznoÊci kompetencji poszczególnych krajowych

banków centralnych i EBC). Umo˝liwia to m.in. podejmowanie wspólnych

inicjatyw szkoleniowych oraz organizowanie wymiany pracowników pomi´dzy

bankami centralnymi.

Wspó lne  s y s t emy  ope ra cy j ne

EBC i krajowe banki centralne stworzy∏y szereg wspólnych systemów operacyj-

nych, które majà u∏atwiç wykonywanie operacji w sposób zdecentralizowany.

Systemy te zapewniajà wsparcie logistyczne gwarantujàce niezawodne funkcjo-

nowanie Eurosystemu. 

Wspólne systemy operacyjne obejmujà systemy informatyczne, aplikacje i pro-

cedury. Zorganizowane sà w formie tzw. sieci gwiaêdzistej z EBC w jej centrum.
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OdpowiedzialnoÊç za poszczególne systemy powierzono w∏aÊciwym komitetom

ESBC, natomiast zarzàdzanie nimi – w∏aÊciwym pionom EBC.

W operacjach Eurosystemu wykorzystywane sà nast´pujàce wspólne systemy

operacyjne:

• Systemy do operacji przetargowych i dwustronnych interwencji rynkowych,

zapewniajàce bezpiecznà i szybkà transmisj´ instrukcji dotyczàcych realizacji

zdecentralizowanych operacji polityki pieni´˝nej. 

• System wymiany danych niestatystycznych, s∏u˝àcy jako kana∏ komunikacji

dziennych danych bilansowych pomi´dzy krajowymi bankami centralnymi

a EBC; dane te przekazywane sà do pionu zarzàdzania p∏ynnoÊcià i wykorzy-

stywane do codziennych analiz rynku pieni´˝nego. 

• Wspólny system zespo∏u transakcyjnego (ang. front office) wykorzystywany

do ewidencji i przetwarzania prowadzonych przez krajowe banki centralne

transakcji dotyczàcych rezerwowych aktywów walutowych EBC oraz prowa-

dzonych przez EBC transakcji dotyczàcych jego funduszy w∏asnych, a tak˝e

do monitorowania pozycji, limitów, ryzyka i wyników. 

• System Informacji Walutowej (ang. Currency Information System), monitoru-

jàcy stany (zapasy) banknotów w poszczególnych KBC w celu zidentyfikowa-

nia ewentualnych nadwy˝ek i niedoborów banknotów euro w ró˝nych punktach

dost´powych Eurosystemu. Ten system umo˝liwia korygowanie nierównowagi

poprzez transportowanie nadwy˝ek banknotów z jednego kraju w celu zrówno-

wa˝enia ewentualnego niedoboru banknotów w innym kraju. 

Pozosta∏e wspólne systemy operacyjne obejmujà równie˝ banki centralne paƒstw

cz∏onkowskich nienale˝àcych do strefy euro: 

• System TARGET (zob. podrozdzia∏ 3.3).

• CebaMail, czyli zamkni´ty system poczty elektronicznej do bezpiecznej wy-

miany informacji pomi´dzy krajowymi bankami centralnymi UE.

• System „Telekonferencja”, czyli zamkni´ty, bezpieczny system umo˝liwiajàcy

odbywanie telekonferencji pomi´dzy cz∏onkami ESBC na szczeblu prezesa lub

ekspertów.

• System Monitorowania Fa∏szerstw, który pozwala na scentralizowane przecho-

wywanie informacji o falsyfikatach banknotów euro w UE oraz bezpieczny do-

st´p do nich dla wszystkich uprawnionych podmiotów.

• System Wymiany Danych Statystycznych, umo˝liwiajàcy szybkà i bezpiecznà

transmisj´ danych statystycznych w jednolitym formacie w ramach ESBC.

• Baza Danych Statystyki Pieni´˝nej i Bankowej Monetarnych Instytucji Finan-

sowych, b´dàca scentralizowanym rejestrem monetarnych instytucji finanso-
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wych zobowiàzanych do przekazywania danych statystycznych w zakresie sta-

tystyki pieni´˝nej i bankowej. Do grupy tej nale˝à instytucje kredytowe podle-

gajàce wymogowi utrzymywania rezerw obowiàzkowych. W bazie znajdujà si´

równie˝ listy aktywów, które mogà byç wykorzystywane jako zabezpieczenia

kredytu Êróddziennego i operacji polityki pieni´˝nej Eurosystemu.

Sp rawozdawczo Ê ç  wewnàt r z  Eu ro sy s t emu

Bioràc pod uwag´ wysoki stopieƒ decentralizacji operacyjnej, aby Eurosystem

móg∏ dzia∏aç jako jedna ca∏oÊç, a organy decyzyjne EBC dysponowa∏y wszelkimi

informacjami i danymi niezb´dnymi dla realizacji jego polityki na szczeblu cen-

tralnym, niezb´dna jest rozbudowana sprawozdawczoÊç wewnàtrz Eurosystemu. 

Operacje Eurosystemu wykazywane sà niemal wy∏àcznie w bilansach krajowych

banków centralnych i prowadzà do powstawania wysokich sald wewnàtrz Eurosys-

temu. Salda te powstajà g∏ównie w wyniku transakcji transgranicznych przecho-

dzàcych przez system TARGET (zob. punkt 3.3.1), które powodujà powstanie

wzajemnych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ poszczególnych krajowych banków central-

nych na ich lokalnych rachunkach, jak równie˝ w wyniku okresowej alokacji znaj-

dujàcych si´ w obiegu banknotów euro pomi´dzy banki centralne Eurosystemu

(zob. podrozdzia∏ 3.4). Jednak we wspólnym obszarze walutowym dla celów ana-

litycznych i operacyjnych liczà si´ tylko zagregowane i skonsolidowane wyniki

tych operacji. Z tego wzgl´du jest rzeczà wa˝nà, by operacje przeprowadzane przez

krajowe banki centralne by∏y ksi´gowane i wykazywane zgodnie z ujednoliconà

metodà, a salda wewnàtrzsystemowe Eurosystemu by∏y poprawnie konsolidowane. 

Dzia∏ajàc w oparciu o art. 26 ust. 4 Statutu, Rada Prezesów przyj´∏a zasady do-

tyczàce podstaw rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci finansowej obowiàzujàce

w Eurosystemie8. Zgodnie z nimi, sprawozdania finansowe EBC i krajowych

banków centralnych sà sporzàdzane na zasadzie kosztu historycznego, zmodyfi-

kowanej w celu uwzgl´dnienia wyceny rynkowej zbywalnych papierów warto-

Êciowych, z∏ota oraz pozosta∏ych aktywów i pasywów (bilansowych oraz poza-

bilansowych) w walutach obcych. 

Ze wzgl´du na to, ˝e Eurosystem posiada wysokie pozycje w walutach obcych,

szczególny nacisk po∏o˝ono na kwesti´ ostro˝nego uj´cia. Zasada ostro˝nego

uj´cia polega w szczególnoÊci na asymetrycznym ujmowaniu w rachunku zy-

sków i strat niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat. Tak wi´c, pod-

czas gdy zrealizowane zyski finansowe oraz wszystkie (zarówno zrealizowane,

jak i niezrealizowane) straty finansowe sà ujmowane w rachunku zysków i strat,

niezrealizowane zyski finansowe sà przenoszone na konto ró˝nic z aktualizacji

wyceny. Wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania banków centralnych Eurosystemu

sà kompensowane ze sobà, dzi´ki czemu skonsolidowane sprawozdanie finanso-

we pokazuje jedynie pozycj´ Eurosystemu wobec osób trzecich. 

8 Wytyczne EBC/2002/10 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ram prawnych rachunkowoÊci

i sprawozdawczoÊci finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (Dz.U. L 58,

3.03.2003, str. 1).
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Krajowe banki centralne codziennie wysy∏ajà swoje dane bilansowe do EBC,

który wykorzystuje je w szczególnoÊci do dziennych analiz rynku pieni´˝nego,

niezb´dnych dla prowadzenia polityki pieni´˝nej. Dane bilansowe sà równie˝

podstawà tygodniowych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych Eurosyste-

mu oraz skonsolidowanego bilansu rocznego.

Decentralizacja operacyjna Eurosystemu oznacza równie˝ potrzeb´ prowadzenia

rozbudowanej sprawozdawczoÊci niefinansowej. Dobitnym przyk∏adem mogà

byç tu sporzàdzane przez krajowe banki centralne raporty, które pozawalajà EBC

kontrolowaç przestrzeganie przez krajowe banki centralne wytycznych i instruk-

cji wydawanych przez EBC. Kolejnym przyk∏adem mogà byç raporty krajowych

banków centralnych dotyczàce przep∏ywu banknotów w strefie euro, pozwalajà-

ce na zidentyfikowanie ewentualnych niedoborów lub nadwy˝ek banknotów eu-

ro w ró˝nych punktach dost´powych Eurosystemu. 

2 .5 . 3 Uprawn i en i a  r egu l a cy j ne  EBC

Realizujàc zadania powierzone Eurosystemowi EBC mo˝e równie˝ uchwalaç ak-

ty prawne – rozporzàdzenia i decyzje – majàce bezpoÊrednie skutki prawne dla

osób trzecich, innych ni˝ krajowe banki centralne czy Eurosystem (art. 110 ust. 1

Traktatu WE i art. 34 ust. 1 Statutu ESBC). 

Uprawnienia regulacyjne EBC umo˝liwiajà mu niezale˝ne wype∏nianie powie-

rzonego mandatu, bez potrzeby odwo∏ywania si´ do aktów prawnych instytucji

wspólnotowych czy paƒstw cz∏onkowskich. Jednak zgodnie z zasadà ograniczo-

nych kompetencji EBC mo˝e egzekwowaç swoje uprawnienia regulacyjne wy-

∏àcznie w zakresie niezb´dnym dla realizacji zadaƒ Eurosystemu. 

Przedsi´biorstwa, które nie wype∏niajà zobowiàzaƒ, jakie nak∏adajà na nie rozpo-

rzàdzenia i decyzje EBC mogà podlegaç grzywnom i okresowym karom pieni´˝-

nym, nak∏adanym przez EBC na mocy art. 110 ust. 3 Traktatu oraz art. 34 ust. 3

Statutu. EBC egzekwuje swoje uprawnienia w granicach i na warunkach okreÊlo-

nych w prawodawstwie uzupe∏niajàcym9.

Wszelkie kroki prawne podejmowane przez EBC, niosàce skutki prawne dla

osób trzecich podlegajà kontroli oraz interpretacji Europejskiego Trybuna∏u

SprawiedliwoÊci. 

Rozporzàdzen i a  EBC

Podobnie jak w przypadku rozporzàdzeƒ uchwalanych przez organy legislacyj-

ne Wspólnoty Europejskiej, rozporzàdzenia EBC maja zasi´g ogólny, sà wià˝à-

ce w ca∏oÊci i majà bezpoÊrednie zastosowanie we wszystkich krajach strefy eu-

ro. Zasi´g ogólny oznacza, ˝e dotyczà nieograniczonej liczby podmiotów i przy-

padków. BezpoÊrednie zastosowanie oznacza, ˝e nie muszà byç przenoszone

do prawa krajowego i jako akty wià˝àce nak∏adajà bezpoÊrednie zobowiàzania

na osoby trzecie. 

9 Rozporzàdzenie Rady (WE) 2532/98 z 23 listopada 1998 r. dotyczàce kompetencji Europej-

skiego Banku Centralnego do nak∏adania sankcji (Dz.U. L 318, 27.11.1998, str. 4).
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Rozporzàdzenia EBC uchwala Rada Prezesów, a podpisuje w jej imieniu pre-

zes EBC. Rada Prezesów mo˝e delegowaç swoje uprawnienia w zakresie

uchwalania rozporzàdzeƒ na Zarzàd EBC, jednak musi wówczas okreÊliç ich

granice i zakres.

Rozporzàdzenia EBC sà wià˝àce i wchodzà w ˝ycie dopiero z chwilà ich og∏o-

szenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, we wszystkich j´zykach ofi-

cjalnych Wspólnoty. 

Dotychczas EBC uchwali∏ rozporzàdzenia w sprawie stosowania rezerw obo-

wiàzkowych10, w sprawie danych przekazywanych dla celów bilansu skonso-

lidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych11, w sprawie staty-

styki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe

w odniesieniu do depozytów i po˝yczek dla gospodarstw domowych i przed-

si´biorstw12 oraz w sprawie uprawnieƒ EBC do nak∏adania sankcji13.

Decyz j e  EBC

Decyzje EBC sà wià˝àce w ca∏oÊci dla adresatów, do których sà skierowane

i wchodzà w ˝ycie z chwilà powiadomienia adresatów. Adresatem decyzji mo˝e

byç dowolna osoba fizyczna lub prawna, równie˝ kraj nale˝àcy do strefy euro. 

Decyzje EBC mogà byç uchwalane przez Rad´ Prezesów lub Zarzàd, w grani-

cach ich kompetencji. Od decyzji uchwalonych przez Zarzàd ich adresat mo˝e si´

odwo∏aç do Rady Prezesów. 

Decyzje EBC w sprawie zatwierdzenia wielkoÊci emisji monet euro (na podsta-

wie art. 106 ust. 2 Traktatu WE) adresowane sà do krajów nale˝àcych do strefy

euro. Decyzje skierowane do innych podmiotów zazwyczaj dotyczà sankcji na-

k∏adanych przez EBC za nieprzestrzeganie wydawanych przezeƒ rozporzàdzeƒ

(np. naruszenia wymogów dotyczàcych rezerwy obowiàzkowej).

Decyzje EBC sà wydawane w j´zyku adresata. EBC mo˝e równie˝ postanowiç,

˝e decyzja zostanie opublikowania w Dzienniku Urz´dowym – wówczas decyzja

ta jest publikowana we wszystkich oficjalnych j´zykach Wspólnoty. 

10 Rozporzàdzenie (WE) nr 1745/2003 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 wrzeÊnia

2003 r. w sprawie stosowania stóp rezerw obowiàzkowych (EBC/2003/9), Dz.U. L 250,

2.10.2003, str. 10.
11 Rozporzàdzenie  (WE) nr 2423/2001 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada

2001 r. dotyczàce skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych

(EBC/2001/13), Dz.U. L 333, 17.12.2001, str. 1, z ostatnimi zmianami wprowadzonymi Roz-

porzàdzeniem (WE) nr 1746/2003 z dnia 18 wrzeÊnia 2003 r. (EBC/2003/10), Dz.U. L 250,

2.10.2003, str. 17.
12 Rozporzàdzenie  (WE) nr 63/2002 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia

2001 r. w sprawie statystyki dotyczàcej stóp procentowych stosowanych przez monetarne in-

stytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych

i przedsi´biorstw (EBC/2001/18), Dz.U. L 10, 12.01.2002, str. 24.
13 Rozporzàdzenie (WE) nr 2157/1999 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 wrzeÊnia

1999 r. w sprawie uprawnieƒ Europejskiego Banku Centralnego do nak∏adania sankcji

(EBC/1999/4), Dz.U. L 264, 12.10.1999, str. 21.
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2 .5 . 4 Dz i a ∏ a l no Ê ç  do radcza  EBC

W ramach swej dzia∏alnoÊci doradczej EBC mo˝e wydawaç zalecenia i opinie

w sprawach nale˝àcych do jego kompetencji. Zalecenia i opinie EBC nie majà

charakteru wià˝àcych aktów prawnych. Wydawane sà w j´zyku adresata.

W przypadku zaleceƒ i opinii dotyczàcych spraw ogólnych EBC mo˝e podjàç de-

cyzj´ o ich publikacji w Dzienniku Urz´dowym – wówczas publikowane sà one

we wszystkich j´zykach oficjalnych Wspólnoty. 

Za l e c en i a  EBC

EBC wydaje dwa rodzaje zaleceƒ:

• Zalecenia w rozumieniu wspólnotowej terminologii prawnej, b´dàce instru-

mentem pozwalajàcym EBC na inicjatyw´ ustawodawczà w zakresie prawa

wspólnotowego regulujàcego dziedziny nale˝àce do kompetencji Banku; 

• Zalecenia w tradycyjnym sensie tego s∏owa, b´dàce instrumentem pozwalajà-

cym EBC na inicjowanie po˝àdanych dzia∏aƒ. 

I n i c j a t ywa  u s t awodawcza  –  p rawo  wspó lno towe

Wraz z Komisjà Europejskà EBC posiada prawo inicjatywy ustawodawczej

w zakresie wtórnego prawa wspólnotowego, uzupe∏niajàcego lub nowelizujàce-

go Statut ESBC. Komisja ma prawo sk∏adania propozycji ustawodawczych we

wszystkich dziedzinach, w których EBC mo˝e wydawaç zalecenia, jednak jak

dotàd nie egzekwowa∏a tego prawa. Strona nieegzekwujàca swego prawa do ini-

cjatywy ustawodawczej ma byç konsultowana przez Rad´ UE przed uchwale-

niem danego aktu prawnego. Oznacza to, ˝e Komisja opiniuje akty prawne za-

proponowane przez EBC i vice versa. 

Przep i s y  uzupe ∏n i a j à c e

Art. 107 ust. 6 Traktatu WE oraz art. 42 Statutu ESBC wymieniajà dziedziny,

w których Traktat WE wymaga uchwalenia przepisów uzupe∏niajàcych do Statu-

tu. Sà to g∏ównie zakres i warunki nak∏adania przez EBC wymogu utrzymywa-

nia rezerw minimalnych w krajowych bankach centralnych przez instytucje kre-

dytowe strefy euro (zob. punkt 3.1.3), gromadzenie danych statystycznych (zob.

podrozdzia∏ 3.5), egzekwowanie uprawnieƒ regulacyjnych (zob. punkt 2.5.3),

podniesienie kapita∏u EBC (zob. podrozdzia∏ 3.8) lub wezwanie do zwi´kszenia

aktywów rezerwowych (zob. punkt 3.2.2). Rada UE uchwali∏a te przepisy uzu-

pe∏niajàce – g∏ównie w oparciu o zalecenia EBC14 – z chwilà rozpocz´cia trze-

ciego etapu UGW, zgodnie z art. 123 Traktatu WE.

Nowe l i z a c j a  S t a tu tu  ESBC

Oprócz normalnego trybu wprowadzania zmian do Traktatu (art. 48 Traktatu

UE), Traktat WE ustanawia dwie procedury specjalne dla celów nowelizacji Sta-

tutu ESBC:

14 Patrz Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC/1998/8) w sprawie Rozporzàdzenia Ra-

dy (WE) dotyczàcego stosowania stóp rezerw obowiàzkowych przez Europejski Bank Centralny

(Dz.U. C 246, 6.08.1998, str. 6); Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC/1998/9)
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i. uproszczona procedura nowelizacji opisana w art. 107 ust. 5 Traktatu WE

i w art. 41 Statutu;

ii. klauzula zezwalajàca zawarta w art. 10 ust. 6 Statutu, wprowadzona Trak-

tatem z Nicei w lutym 2003 r.

Uproszczona procedura nowelizacji dotyczy szeregu dziedzin dzia∏alnoÊci

takich jak statystyka, rachunkowoÊç, operacje otwartego rynku i operacje

kredytowe, rezerwa obowiàzkowa, systemy rozliczeniowe i p∏atnicze, opera-

cje zagraniczne i podzia∏ dochodu pieni´˝nego. Procedura uproszczo-

na umo˝liwia korygowanie technicznych postanowieƒ Traktatu w razie po-

trzeby przez Rad´ UE, za zgodà Parlamentu Europejskiego, bez potrzeby sto-

sowania normalnego trybu nowelizacji Traktatu, tj. w drodze konferencji

mi´dzyrzàdowej i ratyfikacji przez paƒstwa cz∏onkowskie UE. Jak dotàd jed-

nak procedury tej nie stosowano. 

Klauzula zezwalajàca zawarta w art. 10 ust. 6 Statutu umo˝liwia zmian´ trybu

g∏osowania w Radzie Prezesów w drodze decyzji Rady UE. Bioràc pod uwag´

dalekosi´˝ne implikacje takiej nowelizacji, Rada UE podejmuje tego rodzaju de-

cyzje obradujàc w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów. Klauzula ta zosta∏a po raz

pierwszy wykorzystana w 2003 r., kiedy to na podstawie zalecenia EBC Rada

UE zmieni∏a art. 10 ust. 2 Statutu. Zmiana wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

(zob. punkt 2.5.1).

I nne  za l e c en i a

Zalecenia EBC w tradycyjnym sensie tego s∏owa mogà stanowiç instrument,

przy pomocy którego EBC mobilizuje do okreÊlonych dzia∏aƒ (nie tylko

o charakterze prawnym) instytucje wspólnotowe lub paƒstwa cz∏onkowskie.

Dla przyk∏adu, zgodnie z art. 27 ust. 1 Statutu ESBC, zalecenia EBC sà pod-

stawà wyznaczania przez Rad´ UE bieg∏ych rewidentów dla krajowych ban-

ków centralnych Eurosystemu. Zalecenia EBC dla paƒstw cz∏onkowskich do-

tyczà g∏ównie wspó∏pracy z w∏adzami krajowymi w zakresie statystyki, np.

zalecenia EBC dla krajowych organów statystycznych (innych ni˝ krajowe

banki centralne) niektórych paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcej wymogów

sprawozdawczoÊci statystycznej w dziedzinie bilansu p∏atniczego i mi´dzy-

narodowej pozycji inwestycyjnej15. Innym przyk∏adem mo˝e byç zalecenie

EBC dla krajów nale˝àcych do strefy euro dotyczàce uchylenia postanowieƒ

w sprawie Rozporzàdzenia Rady (WE) dotyczàcego uprawnieƒ Europejskiego Banku Centralne-

go do nak∏adania sankcji (Dz.U. C 246, 6.08.1998, str. 9); Zalecenie Europejskiego Banku Cen-

tralnego (EBC/1998/10) w sprawie Rozporzàdzenia Rady (WE) dotyczàcego zbierania informacji

statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. C 246, 6.08.1998, str. 12); Zalecenie Eu-

ropejskiego Banku Centralnego (EBC/1998/11) w sprawie Rozporzàdzenia Rady (WE) dotyczà-

cego limitów i warunków podnoszenia kapita∏u Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 411,

31.12.1998, str. 10); Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC/1999/1) w sprawie Roz-

porzàdzenia Rady (WE) dotyczàcego dalszych wezwaƒ Europejskiego Banku Centralnego

o wp∏aty rezerwowych aktywów walutowych (Dz.U. C 269, 23.09.1999, str. 9). 
15 Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (ECB/2003/8) z dnia 2 maja 2003 r. w sprawie

wymogów sprawozdawczoÊci statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bi-

lansu p∏atniczego, mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz p∏ynnych aktywów i pasy-

wów w walutach obcych (Dz.U. C 126, 28.05.2003, str. 7).
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ograniczajàcych liczb´ monet denominowanych w jednostce waluty krajo-

wej, które mogà byç wykorzystane dla celów pojedynczej p∏atnoÊci16.

Op in i e  EBC

EBC wydaje opinie w nast´pujàcych przypadkach:

• wniosków o konsultacj´ z EBC sk∏adanych przez instytucje wspólnotowe lub

paƒstwa cz∏onkowskie na podstawie postanowieƒ Traktatu lub Statutu; 

• z w∏asnej inicjatywy, tj. w przypadkach, które EBC uzna za stosowne, w spra-

wach nale˝àcych do jego kompetencji. 

Wspólnotowe organy legislacyjne sà zobowiàzane do zasi´gania opinii EBC w spra-

wie projektów wszelkich aktów prawnych dotyczàcych dziedzin nale˝àcych do kom-

petencji Banku. Na podobnej zasadzie, w granicach i na warunkach okreÊlonych w de-

cyzji Rady17, paƒstwa cz∏onkowskie UE muszà zasi´gaç opinii EBC w sprawie pro-

jektów przepisów w dziedzinach nale˝àcych do kompetencji Banku. Do dziedzin tych

nale˝à: zagadnienia monetarne; Êrodki p∏atnicze; krajowe banki centralne; gromadze-

nie, opracowanie i publikacja danych statystycznych dotyczàcych pieniàdza, finan-

sów, bankowoÊci, systemów p∏atniczych i bilansu p∏atniczego; przepisy dotyczàce in-

stytucji finansowych, o ile majà one znaczàcy wp∏yw na stabilnoÊç instytucji i rynków

finansowych. Ponadto w∏adze paƒstw cz∏onkowskich spoza strefy euro mogà zasi´gaç

opinii EBC w sprawie projektów wszelkich przepisów dotyczàcych instrumentów po-

lityki pieni´˝nej. Z obowiàzku przeprowadzania tego rodzaju konsultacji z EBC zo-

sta∏a wy∏àczona Wielka Brytania na mocy protoko∏u stanowiàcego za∏àcznik do Trak-

tatu18 „dopóki Zjednoczone Królestwo nie przejdzie do trzeciego etapu [UGW]”. 

Traktat UE stanowi równie˝ w art. 48, ˝e opinii EBC nale˝y zasi´gaç „w przypad-

ku zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieni´˝nej”. W oparciu o ten zapis prowa-

dzono konsultacje z EBC podczas negocjowania Traktatu Nicejskiego19 i projektu

Traktatu ustanawiajàcego Konstytucj´ Europejskà20. EBC z zadowoleniem odniós∏

si´ do Konstytucji jako aktu upraszczajàcego, precyzujàcego i objaÊniajàcego insty-

tucjonalne i prawne ramy Unii Europejskiej. Mimo tej zasadniczo pozytywnej oce-

ny, w przedmiotowej opinii EBC wskazano na pewne zapisy projektu Konstytucji,

które zdaniem EBC nale˝a∏oby sformu∏owaç jaÊniej i precyzyjniej. Ponadto EBC

oficjalnie interweniowa∏ w negocjacjach prowadzonych w ramach konferencji mi´-

16 Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2001/17) z dnia 6 grudnia 2001 r. doty-

czàce uchylenia postanowieƒ ograniczajàcych liczb´ monet denominowanych w jednostce

waluty krajowej, które mogà byç wykorzystane dla celów pojedynczej p∏atnoÊci (Dz.U. C

356, 14.12.2001, str. 9).
17 Decyzja Rady (WE) nr 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europej-

skiego Banku Centralnego udzielanych w∏adzom krajowym w sprawie projektów przepisów

prawnych (Dz.U. L 189, 03.07.1998, str. 42).
18 Protokó∏ w sprawie niektórych przepisów odnoszàcych si´ do Zjednoczonego Królestwa

Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej.
19 Opinia w sprawie zmiany art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych

i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 362, 16.12.2000, str. 13).
20 Opinia w sprawie projektu Traktatu ustanawiajàcego Konstytucj´ dla Europy (Dz.U. L 229,

25.09.2002, str. 7).
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dzyrzàdowej. W liÊcie do przewodniczàcego Rady UE z dnia 26 listopada 2003 r.

prezes EBC wyrazi∏ powa˝ne zaniepokojenie zg∏oszonà przez Prezydencj´ Rady

propozycjà, zgodnie z którà podstawowe postanowienia dotyczàce organów decy-

zyjnych EBC mog∏yby byç zmieniane w trybie procedury uproszczonej, nie wyma-

gajàcej ratyfikacji zmian przez paƒstwa cz∏onkowskie. W wyniku interwencji EBC

odstàpiono od tej propozycji21.

EBC mo˝e równie˝ z w∏asnej inicjatywy przedstawiaç instytucjom wspólnoto-

wym lub w∏adzom krajowym opinie w sprawach nale˝àcych do jego kompeten-

cji. Dotyczy to nie tylko projektów aktów prawnych, ale wszelkich zagadnieƒ

istotnych z punktu widzenia EBC.

Funkcja doradcza EBC pozwala Bankowi uczestniczyç w tworzeniu wszelkich

aktów prawnych – wspólnotowych i krajowych – które dotyczà zakresu jego kom-

petencji i opiniowaç je jako niezale˝ne cia∏o Wspólnoty, któremu powierzono wy-

∏àczne, szczególne kompetencje. Jak wskazuje lista opinii opublikowana na stro-

nach internetowych EBC, dotyczà one bardzo szerokiego zakresu zagadnieƒ.

2 .5 . 5 Kont ro l a  p r ze s t r z egan i a  z akazu  f i n an sowan i a  i up r zyw i l e -

j owanego  do s t ´pu

Na mocy art. 237(d) Traktatu WE Europejskiemu Bankowi Centralnemu powie-

rzono zadanie kontroli przestrzegania postanowieƒ artyku∏ów 101 i 102 Traktatu

oraz rozporzàdzeƒ Rady (WE) nr 3603/9322 i 3604/9323. Art. 101 Traktatu zabra-

nia EBC i krajowym bankom centralnym udzielania jakichkolwiek kredytów rzà-

dom i instytucjom lub organom wspólnotowym oraz nabywania bezpoÊrednio

od nich instrumentów d∏u˝nych; jedynym wyjàtkiem od tej zasady jest kredyt ty-

pu „ways and means” dla rzàdu Wielkiej Brytanii udzielany przez Bank

of England24. Art. 102 zabrania stosowania wszelkich Êrodków innych ni˝ Êrod-

ki oparte na wzgl´dach ostro˝noÊciowych, które dawa∏yby rzàdom i instytucjom

lub organom Wspólnoty uprzywilejowany dost´p do instytucji finansowych. 

W ramach EBC zadanie kontroli przestrzegania tych postanowieƒ w odniesieniu

do banków centralnych wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE realizuje Rada

Prezesów. Komisja Europejska monitoruje przestrzeganie zakazu przez paƒstwa

cz∏onkowskie. 

EBC monitoruje równie˝ zakupy przez banki centralne instrumentów d∏u˝nych emi-

towanych przez instytucje sektora publicznego (zarówno danego kraju, jak i innych

paƒstw cz∏onkowskich UE) na rynku wtórnym. Zgodnie z rozporzàdzeniem Rady

(WE) nr 3603/93, nabycie instrumentów d∏u˝nych sektora publicznego na rynku

wtórnym nie mo˝e byç wykorzystywane w celu obejÊcia przepisu art. 101, czyli, in-

nymi s∏owy, w celu poÊredniego finansowania sektora publicznego.

21 Zob. EBC (2004): Annual Report 2003 (podrozdzia∏ 4.1).
22 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. okreÊlajàce definicje w celu za-

stosowania zakazów okreÊlonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (Dz.U. L 332, 13.12.1993, str. 1).
23 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 3604/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. okreÊlajàce definicje w ce-

lu zastosowania zakazów okreÊlonych w art. 104a Traktatu (Dz.U. L 332, 31.12.1993, str. 4).
24 Paragraf 11 Protoko∏u w sprawie niektórych przepisów odnoszàcych si´ do Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej.
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2 .5 . 6 Rea l i z a c j a  z adaƒ  p r ze j ´ t y ch  od E IW

Ze wzgl´du na to, ˝e cz´Êç paƒstw cz∏onkowskich UE nie uczestniczy w trzecim

etapie UGW (zob. punkt 1.2.2), niektóre zadania Europejskiego Instytutu Walu-

towego nadal muszà byç wykonywane. Po likwidacji Instytutu te tymczasowe za-

dania zosta∏y powierzone EBC na mocy artyku∏ów 123 ust. 2 Traktatu WE oraz

art. 44 Statutu ESBC. 

Podstawowe dwa zadania przej´te przez EBC od Instytutu to:

• przyczynianie si´ do wspó∏pracy pomi´dzy Eurosystemem i krajowymi banka-

mi centralnymi spoza strefy euro; 

• przygotowanie integracji krajowych banków centralnych nowych paƒstw

cz∏onkowskich z ESBC oraz, w dalszej perspektywie, przyj´cie KBC spo-

za strefy euro do Eurosystemu. 

Przystàpienie dziesi´ciu nowych paƒstw cz∏onkowskich do Unii Europejskiej

w dniu 1 maja 2004 r. oraz perspektywa dalszego rozszerzenia UE nada∏a nowy

wymiar zadaniom przej´tym od Europejskiego Instytutu Walutowego. Jakkolwiek

nowe paƒstwa cz∏onkowskie przyjmà euro w póêniejszym terminie (tj. po wype∏-

nieniu niezb´dnych warunków), ich krajowe banki centralne sta∏y si´ z urz´du

cz∏onkami ESBC. JeÊli chodzi o ostatnie rozszerzenie UE, EBC od kilku lat przy-

gotowywa∏ integracj´ dziesi´ciu nowych banków centralnych z ESBC, a obecnie

zajmuje si´ implikacjami dotyczàcymi ich przystàpienia do Eurosystemu. 

Równie˝ na mocy art. 123 ust. 2 Traktatu WE oraz zgodnie z art. 9 rozporzàdze-

nia Rady (WE) nr 332/200225, EBC jest administratorem dzia∏alnoÊci po˝yczko-

wo-kredytowych Wspólnoty Europejskiej w ramach mechanizmu Êredniotermi-

nowej pomocy finansowej26. Podstawà powo∏ania tego mechanizmu jest art. 119

Traktatu, który umo˝liwia m.in. udzielanie pomocy finansowej paƒstwu cz∏on-

kowskiemu spoza strefy euro w przypadku wystàpienia w tym paƒstwie powa˝-

nych trudnoÊci w bilansie p∏atniczym. Ârodki z takich operacji mogà byç przeka-

zywane jedynie do banku centralnego paƒstwa cz∏onkowskiego, które jest bene-

ficjentem takiej pomocy. Obecnie mechanizm ten nie jest wykorzystywany. 

25 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 332/2002 z 18 lutego 2002 r. ustanawiajàce Êrodki Êrednio-

okresowej pomocy finansowej dla wsparcia bilansów p∏atniczych Paƒstw Cz∏onkowskich

(Dz.U. L 53, 23.02.2002, str. 1).
26 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr EBC/2003/14 z dnia 7 listopada 2003 r.

w sprawie administrowania operacjami zaciàgania i udzielania kredytów prowadzonymi

przez Wspólnot´ Europejskà zgodnie z mechanizmem Êrednioterminowej pomocy finanso-

wej (Dz.U. L 297, 15.11.2003, str. 35).
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OÊwietlony symbol euro przed siedzibà EBC – Eurotower.
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3 POL ITYKA  EBC  I DZ IA¸ALNOÂå

EUROSYSTEMU

3.1 PROWADZEN IE  POL ITYK I  P I EN I¢˚NE J

Szczegó∏owy opis prowadzonej przez EBC polityki pieni´˝nej obejmujàcy pod-

stawy teoretyczne i metody realizacji zawiera publikacja pt. The monetary poli-

cy of the ECB ze stycznia 2004 r. Niniejsza ksià˝ka przedstawia jedynie podsta-

wowe zagadnienia zwiàzane z politykà pieni´˝nà.

3 .1 . 1 Pods tawy  t eo re ty c zne

Mo˝liwoÊç utrzymania stabilnoÊci cen w Êrednim okresie przy pomocy polityki

pieni´˝nej zale˝y od tego, w jakim stopniu system bankowy uzale˝niony jest

od pieniàdza emitowanego przez bank centralny (tzw. pieniàdza bazowego)

przy realizacji nast´pujàcych funkcji:

i. zaspokajaniu popytu na pieniàdz w obiegu; 

ii. rozrachunku sald mi´dzybankowych; 

iii. spe∏nienia wymogu utrzymania rezerw obowiàzkowych w banku centralnym.

Jako monopolista w kreacji pieniàdza bazowego Eurosystem mo˝e wywieraç do-

minujàcy wp∏yw na warunki panujàce na rynku pieni´˝nym i stosowane na nim

stopy procentowe. Zmiana stóp procentowych rynku pieni´˝nego z inicjatywy

banku centralnego uruchamia szereg mechanizmów i dzia∏aƒ podmiotów gospo-

darczych, by ostatecznie wp∏ynàç na poziom takich zmiennych ekonomicznych

jak wielkoÊç produkcji czy ceny (zob. ramka 9). Proces ten, znany jako mecha-

nizm transmisji polityki pieni´˝nej i opisany szczegó∏owo w publikacji Europej-

skiego Banku Centralnego The monetary policy of the ECB, jest bardzo z∏o˝ony.

Poniewa˝ anga˝uje on, na ró˝nych etapach, szereg procesów ekonomicznych

i dzia∏aƒ podmiotów gospodarczych, jego wp∏yw na poziom cen mo˝na zwykle

zaobserwowaç dopiero po d∏u˝szym czasie. Ponadto skala i si∏a oddzia∏ywania

mogà byç ró˝ne, zale˝nie od kondycji gospodarki, przez co trudno jest dok∏adnie

je oszacowaç.

WÊród ekonomistów panuje jednak powszechne przekonanie, ˝e w d∏ugim okre-

sie zmiana iloÊci pieniàdza w gospodarce – kiedy nastàpià ju˝ wszystkie procesy

dostosowawcze, a pozosta∏e warunki pozostanà niezmienione – doprowadzi

do zmiany ogólnego poziomu cen, natomiast nie wp∏ynie w sposób trwa∏y

na zmienne realne, w tym produkcj´ realnà czy bezrobocie. Wià˝e si´ z tym

twierdzenie, ˝e w ostatecznym rozrachunku inflacja jest zjawiskiem pieni´˝nym.

I rzeczywiÊcie, d∏u˝szym okresom wysokiej inflacji towarzyszy zwykle wysoki

wzrost poda˝y pieniàdza. Na sytuacj´ cenowà w krótkim okresie mogà wp∏ywaç

inne czynniki (np. zmiany zagregowanego popytu, post´p techniczny czy skoki

cen towarów), których oddzia∏ywanie w d∏u˝szym czasie mo˝na do pewnego
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Bank centralny sprawuje kontrol´ nad warunkami panujàcymi na rynku pieni´˝nym, dzi´ki

czemu mo˝e zainicjowaç zmiany stóp procentowych stosowanych na tym rynku. Od tego za-

czyna si´ proces transmisji monetarnej. Zmiany stóp rynku pieni´˝nego wp∏ywajà nast´pnie

– chocia˝ w ró˝nym stopniu – na inne stopy procentowe, na przyk∏ad na oprocentowanie

krótkoterminowych kredytów i lokat bankowych. Z kolei oczekiwania dotyczàce przysz∏ego

poziomu oficjalnych stóp procentowych kszta∏tujà bardziej d∏ugoterminowe stopy rynkowe,

które odzwierciedlajà oczekiwania dotyczàce kszta∏towania si´ stóp krótkoterminowych. Na-

tomiast wp∏yw stóp rynku pieni´˝nego na oprocentowanie instrumentów o bardzo d∏ugich

terminach zapadalnoÊci (np. 10-letnich obligacji skarbowych czy d∏ugoterminowych kredy-

tów bankowych) ma charakter raczej poÊredni. Oprocentowanie takich instrumentów zale˝y

w znacznej mierze od oczekiwaƒ rynku co do d∏ugookresowych trendów wzrostu gospodar-

czego i inflacji. Innymi s∏owy, ruchy oficjalnych stóp banku centralnego nie przek∏adajà si´

zwykle na poziom stóp d∏ugookresowych, chyba ˝e prowadzà do zmiany oczekiwaƒ rynku

co do d∏ugookresowych trendów gospodarczych. 

Polityka pieni´˝na wp∏ywa na warunki finansowania w gospodarce, jak równie˝

na oczekiwania rynków, przez co oddzia∏uje na inne zmienne finansowe, takie jak ceny

aktywów (np. akcji) oraz na kursy walut.

Zmiany stóp procentowych i cen aktywów finansowych wp∏ywajà z kolei na decyzje go-

spodarstw domowych i przedsi´biorstw dotyczàce oszcz´dnoÊci, wydatków i inwestycji.

Na przyk∏ad, wzrost stóp procentowych – przy pozosta∏ych warunkach niezmienionych –

z jednej powoduje spadek atrakcyjnoÊci kredytów jako sposobu finansowania wydatków

konsumpcyjnych czy inwestycyjnych, a z drugiej strony zach´ca gospodarstwa domowe

raczej do oszcz´dzania bie˝àcych dochodów ni˝ ich wydawania, gdy˝ równoczeÊnie ro-

Ênie stopa zwrotu z oszcz´dnoÊci. Zmiany stóp oficjalnych mogà te˝ wp∏ywaç na ofert´

kredytowà. Na przyk∏ad, w nast´pstwie wzrostu stóp procentowych ryzyko, ˝e niektórzy

kredytobiorcy nie b´dà w stanie sp∏aciç zad∏u˝enia mo˝e wzrosnàç do takiego poziomu,

˝e banki odmówià takim podmiotom – firmom lub osobom prywatnym – udzielenia po-

˝yczki, co spowoduje od∏o˝enie na póêniej planów konsumpcyjnych czy inwestycyjnych.

Zmiany cen aktywów mogà oddzia∏ywaç na konsumpcj´ i inwestycje za poÊrednictwem

efektu dochodowego i efektu bogactwa. Na przyk∏ad, w wyniku wzrostu notowaƒ

na gie∏dzie podnosi si´ poziom zamo˝noÊci gospodarstw domowych posiadajàcych ak-

cje spó∏ek, co mo˝e je zach´ciç do zwi´kszenia spo˝ycia. I odwrotnie – obni˝enie noto-

waƒ mo˝e sk∏oniç gospodarstwa domowe do ograniczenia spo˝ycia. Ceny aktywów

wp∏ywajà na zagregowany popyt jeszcze w inny sposób – zale˝y od nich wartoÊç zabez-

pieczeƒ kredytów, warunkujàca decyzje kredytowe. Wzrost wartoÊci zabezpieczeƒ po-

zwala na zwi´kszenie zad∏u˝enia lub ograniczenie premii z tytu∏u ryzyka pobieranych

przez kredytodawców, natomiast jej spadek mo˝e spowodowaç, ˝e kredyty zdro˝ejà,

a nawet stanà si´ trudno dost´pne, wskutek czego obni˝y si´ poziom wydatków.

Poziom spo˝ycia i inwestycji wp∏ywa na relacj´ wewn´trznego popytu na towary

i us∏ugi do ich wewn´trznej poda˝y. A kiedy popyt przewy˝sza poda˝ (przy pozosta-

∏ych warunkach niezmienionych), pojawia si´ presja na wzrost cen. Ponadto zmiany

zagregowanego popytu mogà prze∏o˝yç si´ na zacieÊnienie lub z∏agodzenie warun-

R a m k a  9 M e c h a n i z m  t r a n s m i s j i  m o n e t a r n e j
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stopniu neutralizowaç korygujàc wielkoÊç zasobów pieniàdza. W tym sensie

bank centralny mo˝e sterowaç trendami cenowymi czy inflacyjnymi w d∏u˝szych

okresach.

Proces transmisji monetarnej stanowi zatem z∏o˝onà sieç interakcji gospodar-

czych; banki centralne muszà liczyç si´ z tym, ˝e oddzia∏ywanie prowadzonej

przez nie polityki pieni´˝nej nast´puje ze znacznym, nierównym i zmiennym

opóênieniem. EBC musi liczyç si´ nawet z wi´kszà niepewnoÊcià ni˝ inne banki

centralne, gdy˝ odpowiada za wielonarodowy obszar walutowy istniejàcy dopie-

ro od 1999 r. Ponadto zmiany instytucjonalne i zmiany zachowaƒ, które nastàpi-

∏y po wprowadzeniu wspólnej waluty, mog∏y wp∏ynàç na relacje pomi´dzy ró˝-

ków na rynkach pracy i produktów poÊrednich, co z kolei mo˝e wp∏ynàç na kszta∏-

towanie si´ p∏ac i cen na danym rynku.

Zmiany kursów walutowych wp∏ywajà na inflacj´ na trzy sposoby. Po pierwsze, ruchy

kursów mogà prze∏o˝yç si´ bezpoÊrednio na cen´ krajowà towarów z importu. W przypad-

ku wzrostu kursu cena towarów importowanych zwykle spada, co pomaga bezpoÊrednio

ograniczyç inflacj´, o ile produkty te sà wykorzystywane na cele konsumpcyjne. Po dru-

gie, je˝eli towary sà importowane w celu dalszego przetworzenia w procesie produkcji,

spadek ich cen mo˝e po jakimÊ czasie prze∏o˝yç si´ na spadek cen dóbr finalnych.

I po trzecie, oddzia∏ywanie kursów walutowych wynika tak˝e z ich wp∏ywu na konkuren-

cyjnoÊç wyrobów krajowych na rynkach mi´dzynarodowych. Je˝eli wzrost kursu wymia-

ny sprawia, ˝e wyroby krajowe stajà si´ mniej konkurencyjne za granicà, prowadzi to

do ograniczenia popytu zewn´trznego i tym samym zmniejszenia ogólnej presji popytowej

w gospodarce. Przy pozosta∏ych warunkach niezmienionych wzrost kursu wp∏ywa zwykle

na ograniczenie presji inflacyjnej. Znaczenie tego oddzia∏ywania zale˝y od stopnia otwar-

cia gospodarki na handel mi´dzynarodowy. Kurs walutowy jako jeden z kana∏ów transmi-

sji monetarnej ma mniejsze znaczenie dla du˝ego, stosunkowo zamkni´tego obszaru wa-

lutowego, takiego jak strefa euro, ni˝ dla ma∏ej gospodarki otwartej. Oprócz zale˝noÊci

od polityki pieni´˝nej, ceny aktywów finansowych zale˝à oczywiÊcie od wielu innych

czynników, które cz´sto w przewa˝ajàcy sposób wp∏ywajà na zmiany kursów wymiany.

Pozosta∏e kana∏y, za poÊrednictwem których polityka pieni´˝na wp∏ywa na sytuacj´ ce-

nowà, oddzia∏ujà przede wszystkim na d∏ugookresowe oczekiwania sektora prywatnego.

Je˝eli bank centralny realizuje swój cel w sposób bardzo wiarygodny, polityka pieni´˝-

na mo˝e wywieraç silny bezpoÊredni wp∏yw na ceny poprzez sterowanie oczekiwaniami

podmiotów gospodarczych co do perspektyw inflacji, a tym samym wp∏ywaç na ich za-

chowania przy ustalaniu cen i p∏ac. Kluczowa w tym wzgl´dzie jest wiarygodnoÊç banku

centralnego w trwa∏ym utrzymywaniu stabilnoÊci cen. Podmioty gospodarcze b´dà ocze-

kiwaç stabilnych cen jedynie wtedy, kiedy b´dà wierzyç w zdolnoÊç i zaanga˝owanie

banku centralnego w ich utrzymanie. To z kolei wp∏ywa na procesy p∏acowe i cenowe

w gospodarce, gdy˝ w warunkach stabilnych cen podmioty ustalajàce p∏ace i ceny nie b´-

dà ich podnosiç w obawie przez wzrostem inflacji. Widaç wi´c, ˝e wiarygodnoÊç u∏atwia

prowadzenie polityki pieni´˝nej.

R a m k a  9 M e c h a n i z m  t r a n s m i s j i  m o n e t a r n e j  ( c d . )

èród∏o: EBC (2004): The monetary policy of the ECB, str. 44-47.
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nymi zmiennymi ekonomicznymi. W miar´ udost´pniania kolejnych danych

i wyników badaƒ, funkcjonowanie mechanizmu transmisji staje si´ coraz bar-

dziej zrozumia∏e. Jednak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.

3 .1 . 2 S t r a t eg i a  po l i t yk i  p i en i ´ ˝ne j  EBC  

Pierwszym elementem strategii polityki pieni´˝nej Europejskiego Banku Cen-

tralnego jest iloÊciowa definicja stabilnoÊci cen. Strategia okreÊla ponadto ramo-

wy zakres informacji i analiz, które Rada Prezesów EBC powinna uwzgl´dniaç

przy podejmowaniu perspektywicznych decyzji w zakresie polityki pieni´˝nej.

I l o Ê c i owe  u j ´ c i e  s t ab i l no Ê c i  c en

Jakkolwiek Traktat WE wyraênie wyznacza utrzymanie stabilnoÊci cen jako pod-

stawowy cel EBC, nie definiuje dok∏adnie tego poj´cia.

Dlatego w paêdzierniku 1998 r. Rada Prezesów og∏osi∏a iloÊciowà definicj´ sta-

bilnoÊci cen. Takie uj´cie wybrano z trzech powodów.

1. Definicja iloÊciowa zapewnia wi´kszà przejrzystoÊç polityki pieni´˝nej.

2. Definicja iloÊciowa stanowi punkt odniesienia dla oceny przez opini´ pu-

blicznà, czy EBC wywiàzuje si´ ze swoich obowiàzków. Poniewa˝ ∏atwo

stwierdziç, kiedy poziom cen odbiega od definicji, EBC musi przedstawiaç

wyjaÊnienia d∏ugotrwa∏ego odchylenia i informowaç, jak zamierza przywróciç

stabilnoÊç cen w rozsàdnym okresie.

3. Celem definicji jest kszta∏towanie oczekiwaƒ dotyczàcych rozwoju sytuacji

cenowej, a tym samym zwi´kszanie efektywnoÊci polityki pieni´˝nej EBC.

Z uwagi na to, ˝e podstawowym obowiàzkiem EBC jest utrzymanie stabilno-

Êci cen, rynki finansowe i opinia publiczna majà prawo oczekiwaç, ˝e w Êred-

nim okresie inflacja b´dzie kszta∏towaç si´ na poziomie zasadniczo zgodnym

z definicjà stabilnoÊci cen. Takie ustabilizowanie d∏ugookresowych oczekiwaƒ

inflacyjnych powinno zapobiegaç przyj´ciu za∏o˝enia wy˝szej inflacji

przy ustalaniu p∏ac i cen przez przedsi´biorstwa, zwiàzki zawodowe i poszcze-

gólne podmioty – za∏o˝enia, które utrudni∏oby utrzymanie stabilnoÊci cen.

De f i n i c j a  s t ab i l no Ê c i  c en  p r zy j ´ t a  p r zez  EBC

W paêdzierniku 1998 r. Rada Prezesów EBC zdefiniowa∏a stabilnoÊç cen jako

„roczny wzrost Zharmonizowanego Wskaênika Cen Konsumpcyjnych (HICP –Har-

monised Index of Consumer Prices) dla strefy euro o mniej ni˝ 2%” i doda∏a, ̋ e sta-

bilnoÊç cen „nale˝y utrzymaç w Êrednim okresie”. Po starannej ocenie strategii po-

lityki pieni´˝nej EBC Rada Prezesów potwierdzi∏a t´ definicj´ w maju 2003 r. Wy-

jaÊni∏a przy tym, ˝e dà˝àc do osiàgni´cia stabilnoÊci cen b´dzie si´ stara∏a utrzy-

maç stop´ inflacji w Êrednim okresie poni˝ej 2%, ale blisko tego poziomu.

Odniesienia do wskaênika HICP dla strefy euro wskazuje na dwie kwestie:

po pierwsze, ˝e celem polityki pieni´˝nej EBC jest osiàgni´cie stabilnoÊci cen



83

w ca∏ej strefie euro i po drugie, ˝e wynika to ze znaczenia cen konsumpcyjnych

dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Wskaênik HICP umo˝liwia najpe∏niejsze oszacowanie

zachodzàcych z up∏ywem czasu zmian cen reprezentatywnego koszyka towarów

i us∏ug konsumpcyjnych nabywanych przez gospodarstwa domowe strefy euro.

Zwrot „poni˝ej 2%” jasno okreÊla górnà granic´ wskaênika HICP wyznaczajàcà

poziom cen, jaki w Êrednim okresie uznaje si´ za stabilny. JednoczeÊnie docelo-

wy poziom inflacji – dodatni, bliski 2% – zapewnia wystarczajàcy margines po-

zwalajàcy uniknàç ryzyka deflacji1 (zob. ramka 10). Pozwala tak˝e uwzgl´dniç

ewentualny b∏àd pomiaru HICP oraz wp∏yw ró˝nic w stopie inflacji w obr´bie

strefy euro wynikajàcych z konstrukcji wskaênika.

Z kolei sformu∏owanie „w Êrednim okresie” wynika z powszechnego przekona-

nia, ˝e niemo˝liwe jest precyzyjne kszta∏towanie sytuacji cenowej czy stopy in-

flacji w krótkim – kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesi´cznym – horyzoncie

czasowym. Zmiany polityki pieni´˝nej odbijajà si´ na cenach z pewnym opóê-

nieniem i w stopniu, którego nie mo˝na dok∏adnie przewidzieç. Dlatego polityka

pieni´˝na nie mo˝e w krótkim okresie zneutralizowaç wszystkich nieoczekiwa-

nych wstrzàsów cenowych. Pewien stopieƒ krótkookresowej zmiennoÊci inflacji

jest zatem nieunikniony.

G∏ówne  za sady  s t r a t eg i i  po l i t yk i  p i en i ´ ˝ne j  EBC

Oddzia∏ujàc na poziom cen za poÊrednictwem procesu transmisji monetarnej,

EBC wp∏ywa na warunki panujàce na rynku pieni´˝nym (a tym samym na po-

ziom krótkoterminowych stóp procentowych) w taki sposób, by jak najskutecz-

niej utrzymaç stabilnoÊç cen w Êrednim okresie. Jest to zgodne ze strategià poli-

tyki pieni´˝nej, która wymaga, by decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej by∏y po-

dejmowane w sposób konsekwentny i systematyczny. Konsekwencja pomaga

stabilizowaç oczekiwania inflacyjne i zwi´ksza wiarygodnoÊç EBC.

Z powodu opóênieƒ w procesie transmisji monetarnej skutki zmian w polityce

pieni´˝nej znajdujà odzwierciedlenie w poziomie cen dopiero po kilku miesià-

cach lub nawet po latach. Oznacza to, ˝e banki centralne powinny okreÊliç, jaki

kierunek w polityce pieni´˝nej pozwoli utrzymaç stabilne ceny w przysz∏oÊci.

Na tym w∏aÊnie polega perspektywicznoÊç polityki pieni´˝nej.

Poniewa˝ opóênienie transmisji monetarnej uniemo˝liwia zneutralizowanie

w krótkim okresie nieoczekiwanych wstrzàsów cenowych (spowodowanych

na przyk∏ad skokami cen surowców na rynkach mi´dzynarodowych) przy pomocy

narz´dzi polityki pieni´˝nej, nie da si´ uniknàç pewnej krótkookresowej zmienno-

Êci stóp inflacji. Ponadto – z uwagi na z∏o˝ony charakter procesu transmisji mone-

tarnej – efekty polityki pieni´˝nej zawsze obarczone sà znacznà niepewnoÊcià.

Dlatego w∏aÊnie istotne jest przyj´cie Êredniookresowej perspektywy; jest to zgod-

ne z tezà EBC, ˝e stabilnoÊç cen nale˝y utrzymaç w Êrednim okresie oraz pozwala

uniknàç nadmiernego aktywizmu gospodarczego i wprowadzania niepotrzebnego

(i samonap´dzajàcego si´) elementu zmiennoÊci do sfery realnej gospodarki.

1 Zob. EBC (2004): The monetary policy of the ECB, str. 51.
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Unikanie deflacji jest bardzo wa˝ne, gdy˝ jest ona dla gospodarki równie kosztowna, jak

inflacja. Co wi´cej, gdy ju˝ dojdzie do deflacji, mo˝e si´ ona silnie zakorzeniç, gdy˝ no-

minalne stopy procentowe nie mogà spaÊç poni˝ej zera. 

• Utrzymanie niskiej dodatniej stopy inflacji zmniejsza prawdopodobieƒstwo, ˝e dol-

na granica nominalnych stóp procentowych zbli˝y si´ do zera. Obni˝enie stóp nominal-

nych do zera prawdopodobnie wywo∏a∏oby niepewnoÊç co do efektywnoÊci polityki pie-

ni´˝nej. A gdyby taka obni˝ka zbieg∏a si´ z silnym spadkiem popytu, bank centralny

móg∏by mieç trudnoÊci z przywróceniem stabilnoÊci cen przy pomocy oficjalnych stóp

procentowych. Sytuacje takie nale˝à jednak do rzadkoÊci, a gdyby nawet stopy nominal-

ne spad∏y do zera, mo˝na zastosowaç szereg skutecznych dzia∏aƒ z zakresu polityki pie-

ni´˝nej. Przedstawiono szereg wiarygodnych dróg wyjÊcia z pu∏apki p∏ynnoÊci. Tym

niemniej zawsze lepiej jest zapobiegaç ni˝ leczyç, wi´c warto zachowaç margines bez-

pieczeƒstwa utrzymujàc stop´ inflacji powy˝ej zera tak, aby nie wystawiaç na prób´ sku-

tecznoÊci tych alternatywnych rozwiàzaƒ. 

Przy szacowaniu marginesu bezpieczeƒstwa dla stopy inflacji EBC wzià∏ pod uwag´ wy-

niki badaƒ, w ramach których próbowano oceniç, z jakim prawdopodobieƒstwem dol-

na granica nominalnych stóp procentowych spadnie do zera przy zadanych wartoÊciach

celu inflacyjnego. Wyniki nieco si´ ró˝nià mi´dzy sobà zale˝nie od przyj´tych za∏o˝eƒ,

ale ogólnie wskazujà, ˝e prawdopodobieƒstwo to spada w istotny sposób, kiedy cel in-

flacyjny wyznaczony przez bank centralny stanowi wartoÊç powy˝ej 1%.

• Drugim powodem, dla którego nale˝y dà˝yç do utrzymania inflacji na niskim pozio-

mie, ale powy˝ej zera, jest mo˝liwoÊç wystàpienia b∏´du pomiaru in plus w statystyce

inflacji. Gdyby b∏àd taki wystàpi∏, inflacja zerowa oznacza∏aby faktycznie spadek pozio-

mu cen. W przypadku wskaênika HICP nadal trudno jest dok∏adnie okreÊliç wielkoÊç

b∏´du pomiaru, ale mo˝na przyjàç – bioràc pod uwag´, ˝e Eurostat stale ulepsza kon-

strukcj´ wskaênika – ˝e jest on niewielki, a w przysz∏oÊci b´dzie jeszcze mniejszy. 

• Trzeci powód utrzymywania inflacji na niskim dodatnim poziomie wià˝e si´ z mo˝li-

woÊcià wyst´powania trwa∏ych ró˝nic w poziomie inflacji wewnàtrz strefy euro. Ró˝ni-

ce takie, b´dàce normalnym zjawiskiem w ka˝dej unii walutowej, wynikajà ze zró˝nico-

wania rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i stanowià integralnà cz´Êç

mechanizmu dostosowawczego. Wspólna polityka pieni´˝na mo˝e jednak wp∏ywaç tyl-

ko na poziom cen ca∏ej strefy i nie zajmuje si´ ró˝nicami w poziomie inflacji (podobnie

jak polityka pieni´˝na dowolnego kraju nie mo˝e ograniczyç ró˝nic w poziomie inflacji

pomi´dzy regionami czy miastami).

Ró˝nice w poziomie inflacji wynikajàce z czynników o charakterze przejÊciowym nie

majà wi´kszego znaczenia z ekonomicznego punktu widzenia. Bardziej niepokojàce sà

ró˝nice w poziomie inflacji o charakterze strukturalnym wynikajàce z braku pe∏nej real-

nej konwergencji mi´dzy regionami, na przyk∏ad poczàtkowe ró˝nice w poziomie do-

chodów i proces wyrównywania standardu ˝ycia. Ich wystàpienie mo˝e doprowadziç

do problemów gospodarczych w krajach lub regionach o inflacji poni˝ej Êredniej,

zw∏aszcza, je˝eli spadkowa sztywnoÊç nominalna utrudnia niezb´dnà korekt´ cen rela-

tywnych, a tym samym jest barierà dla efektywnej alokacji zasobów.

R a m k a  1 0 Z n a c ze n i e  n i s k i e j  d o d a t n i e j  s t o py  i n f l a c j i
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EBC musi te˝ liczyç si´ ze znacznà niepewnoÊcià zwiàzanà z wiarygodnoÊcià

wskaêników ekonomicznych, strukturà gospodarki strefy euro i mechanizmem

transmisji wspólnej polityki pieni´˝nej, zw∏aszcza w ciàgu pierwszych lat funk-

cjonowania UGW. Z czynnikiem niepewnoÊci muszà si´ zresztà liczyç wszyst-

kie banki centralne, nie tylko Europejski. Dlatego w∏aÊnie polityka pieni´˝na po-

winna opieraç si´ na jak najszerszych podstawach i uwzgl´dniaç wszystkie istot-

ne informacje; nie mo˝e polegaç na jednym tylko modelu gospodarki.

Dwa f i l a r y  s t r a t eg i i  po l i t yk i  p i en i ´ ˝ne j  EBC

W paêdzierniku 1998 r. Rada Prezesów EBC uzgodni∏a g∏ówne elementy strate-

gii polityki pieni´˝nej. Po wyczerpujàcej analizie strategi´ t´ zatwierdzono

i uszczegó∏owiono w maju 2003 r.

Przy porzàdkowaniu, ocenie i weryfikacji informacji istotnych z punktu widzenia

rozpoznawania zagro˝eƒ dla stabilnoÊci cen Europejski Bank Centralny stosuje –

oprócz definicji iloÊciowej – dwie p∏aszczyzny analizy, okreÊlane jako dwa filary. 

R a m k a  1 0 Z n a c ze n i e  n i s k i e j  d o d a t n i e j  s t o py  i n f l a c j i  ( c d . )

Niektórzy specjaliÊci twierdzà, ˝e polityka pieni´˝na EBC powinna byç ukierunkowa-

na na utrzymanie stopy inflacji w strefie euro w Êrednim okresie na poziomie dostatecz-

nie wysokim, by kraje o strukturalnie ni˝szej inflacji nie musia∏y ponosiç kosztów ewen-

tualnej spadkowej sztywnoÊci nominalnej lub doÊwiadczaç d∏u˝szych okresów deflacji.

Dost´pne badania zgodnie potwierdzajà, ˝e stopa inflacji poni˝ej, ale blisko 2% zapew-

nia pod tym wzgl´dem wystarczajàcy margines bezpieczeƒstwa.

CEL PODSTAWOWY – UTRZYMANIE STABILNOÂCI CEN

Analiza 

trendów w sytuacji 
weryfikacjaAnaliza 

dynamiki i wstrzàsów 

gospodarczych

ANALIZA 

MAKROEKONOMICZNA

ANALIZA 

MONETARNA

Rada Prezesów
podejmuje decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej na podstawie ogólnej oceny 

zagro˝eƒ dla stabilnoÊci cen

PE¸NY ZESTAW INFORMACJI

monetarnej

S c h e m a t  2 S t r a t e g i a  p o l i t y k i  p i e n i ´ ˝ n e j  E B C
u k i e r u n kow a n a  n a  u t r z y m a n i e  s t a b i l n o Ê c i

èród∏o: EBC (2004): The monetary policy of the ECB, p. 66.
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Strategia polityki pieni´˝nej EBC opiera si´ na analizie makroekonomicznej i analizie
monetarnej.

Ana l i z a makroekonomi c zna

Analiza makroekonomiczna zajmuje si´ ocenà bie˝àcej sytuacji gospodarczo-finansowej oraz

wynikajàcych z niej zagro˝eƒ dla stabilnoÊci cen w Êrednim okresie. Uwzgl´dnia wszystkie te

czynniki, które pomagajà oceniç dynamik´ aktywnoÊci realnej i prawdopodobieƒstwo zmian

poziomu cen z punktu widzenia wzajemnej relacji poda˝y i popytu na rynkach towarów, us∏ug

i pracy. W analizie makroekonomicznej przywiàzuje si´ du˝à wag´ do charakteru wstrzàsów

gospodarczych, ich wp∏ywu na koszty i ceny oraz do perspektyw rozprzestrzeniania si´ ich

skutków w gospodarce w krótkim i Êrednim okresie. Podj´cie w∏aÊciwych decyzji przez Ra-

d´ Prezesów wymaga dok∏adnego zrozumienia panujàcej sytuacji gospodarczej oraz Êwiado-

moÊci charakteru i skali zak∏óceƒ gospodarczych zagra˝ajàcych stabilnoÊci cen.

EBC regularnie analizuje zmiany produkcji ca∏kowitej, popytu i warunków na rynku pra-

cy, a tak˝e szeroki zakres wskaêników cen i kosztów oraz polityk´ fiskalnà i bilanse p∏at-

nicze strefy euro. Uwa˝nie monitoruje te˝ wskaêniki rynków finansowych i ceny akty-

wów. Zmiany tych ostatnich mogà wp∏ywaç na ceny poprzez efekt dochodowy i efekt bo-

gactwa. Na przyk∏ad, w wyniku wzrostu notowaƒ gie∏dowych podnosi si´ poziom zamo˝-

noÊci gospodarstw domowych posiadajàcych akcje, co mo˝e sk∏oniç je do zwi´kszenia

wydatków na spo˝ycie. Spowoduje to zwi´kszenie popytu konsumpcyjnego, a tym samym

mo˝e spowodowaç silniejszà wewn´trznà presj´ inflacyjnà. I odwrotnie – obni˝enie noto-

waƒ akcji mo˝e sk∏oniç gospodarstwa domowe do ograniczenia spo˝ycia. 

Na podstawie analizy cen aktywów i rentownoÊci instrumentów finansowych mo˝na uzyskaç

informacje o oczekiwaniach rynków finansowych, w tym spodziewanych zmianach cen.

Na przyk∏ad kupujàc i sprzedajàc obligacje uczestnicy rynków finansowych ujawniajà swo-

je oczekiwania co do przysz∏ego poziomu stóp procentowych i cen. EBC stosuje ró˝norod-

ne metody analizy cen instrumentów finansowych do okreÊlenia oczekiwaƒ rynków finanso-

wych dotyczàcych przysz∏ych trendów. 

Uwa˝nie monitoruje si´ tak˝e poziom kursów walutowych, który mo˝e zachwiaç stabil-

noÊcià cen. Zmiany kursów walut przek∏adajà si´ bezpoÊrednio na poziom cen, gdy˝

wp∏ywajà na ceny importu. Zmiany kursów walut mogà te˝ wp∏ywaç na konkurencyj-

noÊç produktów wewn´trznych na rynkach mi´dzynarodowych, co przek∏ada si´ na wa-

runki popytu, a potencjalnie tak˝e na perspektywy kszta∏towania si´ cen. Je˝eli skutki

wahaƒ kursowych wp∏ynà na oczekiwania podmiotów ustanawiajàcych p∏ace i ceny,

mo˝liwe jest wystàpienie tzw. efektów drugiej rundy. 

Wa˝nà rol´ w analizie makroekonomicznej pe∏nià projekcje ekspertów Eurosyste-

mu, sporzàdzane dwa razy w roku przez specjalistów z EBC i krajowych banków

centralnych. Rada Prezesów ocenia je ∏àcznie z wieloma innymi elementami dwufi-

larowej struktury analitycznej, ale nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç projekcji.

Przedstawiajà one pewien scenariusz oparty na serii za∏o˝eƒ technicznych, w tym

na za∏o˝eniu niezmiennoÊci krótkoterminowych stóp procentowych. Scenariusz ten

ma niewielkie szanse na urzeczywistnienie, gdy˝ polityka pieni´˝na b´dzie zawsze

zmierzaç do przeciwdzia∏ania wszelkim zagro˝eniom dla stabilnoÊci cen.

R a m k a  1 1 D w a  f i l a r y  s t r a t e g i i  p o l i t y k i  p i e n i ´ ˝ n e j  E B C
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Dlatego opracowanych przez ekspertów Eurosystemu makroekonomicznych projekcji infla-

cji nie nale˝y w ˝adnym razie odczytywaç jako próby podwa˝enia przyj´tego przez Rad´

Prezesów zobowiàzania do utrzymania stabilnoÊci cen w Êrednim okresie. Podmioty okreÊla-

jàce poziom p∏ac i cen, a tak˝e firmy i gospodarstwa domowe powinny za najlepszy wy-

znacznik poziomu cen w Êrednim okresie uznawaç iloÊciowà definicj´ stabilnoÊci cen poda-

nà przez EBC.

Ana l i z a moneta rna

Analiza monetarna EBC opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e w Êrednim i d∏ugim okresie wzrost

poda˝y pieniàdza i inflacja sà ze sobà ÊciÊle powiàzane. Dlatego w∏aÊnie przypisanie pie-

niàdzowi roli wiodàcej le˝y u podstaw przyj´tej w strategii polityki pieni´˝nej perspek-

tywy Êrednioterminowej. EBC podejmuje decyzje zwiàzane z politykà pieni´˝nà nie tyl-

ko na podstawie krótko- i Êredniookresowych wskaêników wynikajàcych z analizy ma-

kroekonomicznej, ale tak˝e uwzgl´dniajàc kwestie monetarne i p∏ynnoÊciowe. Przyj´ta

perspektywa si´ga poza przejÊciowe skutki wstrzàsów gospodarczych, co powstrzymu-

je bank przed podejmowaniem pochopnych dzia∏aƒ.

W celu zaakcentowania roli analizy monetarnej oraz zapewnienia poziomu odniesienia

dla oceny sytuacji pieni´˝nej Europejski Bank Centralny og∏osi∏ wartoÊç referencyjnà

wzrostu szerokiego agregatu M3. WartoÊç ta okreÊla, jaka stopa wzrostu M3 umo˝liwi

utrzymanie stabilnoÊci cen w Êrednim okresie. W grudniu 1998 r. Rada Prezesów usta-

li∏a wartoÊç referencyjnà na 4,5% rocznie i utrzyma∏a jà na tym poziomie po kolejnych

przeglàdach. WartoÊç referencyjna opiera si´ na definicji stabilnoÊci cen oraz na za∏o˝e-

niu, ˝e w Êrednim okresie wzrost realnego PKB wyniesie mi´dzy 2% a 2,5%, natomiast

szybkoÊç obiegu pieniàdza spadnie o 0,5% do 1%. 

WartoÊç referencyjna nie stanowi celu polityki pieni´˝nej, a jedynie punkt odniesienia

przy analizie informacji wynikajàcych ze zmian poda˝y pieniàdza w strefie euro. Jednak

z uwagi na fakt, ˝e analiz´ monetarnà prowadzi si´ w perspektywie Êrednio- i d∏ugookre-

sowej, brak jest bezpoÊredniego powiàzania mi´dzy krótkookresowymi zmianami poda-

˝y pieniàdza a decyzjami zwiàzanymi z politykà pieni´˝nà. Dlatego polityka pieni´˝-

na nie reaguje automatycznie na odchylenia wzrostu M3 od wartoÊci referencyjnej. 

Analiza monetarna EBC nie ogranicza si´ do oceny wzrostu agregatu M3 w relacji do war-

toÊci referencyjnej. Obejmuje tak˝e regularnà analiz´ szeregu innych zmiennych monetar-

nych i finansowych. Bada si´ na przyk∏ad zmiany sk∏adników szerokiego pieniàdza (np. ilo-

Êci gotówki w obiegu czy depozytów terminowych), które mogà wyjaÊniaç rozwój ca∏ego

agregatu M3. Pewnych informacji w tym wzgl´dzie (w tym dotyczàcych aktywnoÊci realnej)

mogà dostarczaç agregaty w´˝sze, na przyk∏ad M1. Podobnie zmiany stanu udzielonych kre-

dytów dla sektora prywatnego mogà dostarczaç informacji o warunkach finansowych, a tak-

˝e – na podstawie bilansów monetarnych instytucji finansowych – dostarczaç dodatkowych

danych o sytuacji pieni´˝nej. Analiza taka pozwala lepiej zrozumieç wahania agregatu M3

w relacji do wartoÊci referencyjnej oraz daje szerszy obraz stanu p∏ynnoÊci w gospodarce i je-

go skutków, mogàcych zagra˝aç stabilnoÊci cen. 

R a m k a  1 1 D w a  f i l a r y  s t r a t e g i i  p o l i t y k i  p i e n i ´ ˝ n e j  E B C  ( c d . )
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• W pierwszym podejÊciu (analiza ekonomiczna) ocenia si´ czynniki wp∏ywa-

jàce na sytuacj´ cenowà w perspektywie krótko- i Êredniookresowej, skupiajàc

si´ na aktywnoÊci realnej i kondycji finansowej gospodarki.

• Drugie podejÊcie (analiza monetarna) s∏u˝y przede wszystkim do weryfikacji

– w perspektywie Êrednio- i d∏ugookresowej – przes∏anek wynikajàcych z ana-

lizy makroekonomicznej.

Przy zastosowaniu takiego dwutorowego podejÊcia (zob. ramka 11) i nale˝ytym

uwzgl´dnieniu poszczególnych perspektyw mo˝na uzyskaç ogólny obraz zagro˝eƒ

dla stabilnoÊci cen. Przyj´te podejÊcie ogranicza ryzyko podj´cia b∏´dnej decyzji

wskutek nadmiernego zaufania do jednego tylko wskaênika, prognozy czy modelu.

3 .1 . 3 Ope ra c j e  po l i t yk i  p i en i ´ ˝ne j

Zgodnie z przyj´tà strategià polityki pieni´˝nej, EBC wp∏ywa na krótkotermino-

we stopy rynku pieni´˝nego sygnalizujàc swoje nastawienie w polityce pieni´˝-

nej oraz kontrolujàc sytuacj´ p∏ynnoÊciowà na tym rynku. Oprócz regulowania

poziomu p∏ynnoÊci EBC mo˝e sygnalizowaç swoje nastawienie przez zmian´

warunków, na jakich Eurosystem gotów jest zawieraç transakcje z podmiotami

rynku pieni´˝nego.

W ramach operacji Eurosystemu celem EBC jest tak˝e zapewnienie w∏aÊciwego

funkcjonowania rynku pieni´˝nego oraz pomoc bankom w zaspokojeniu zapo-

trzebowania na p∏ynnoÊç w sposób sprawny i dobrze zorganizowany. Cel ten jest

realizowany poprzez zapewnianie bankom sta∏ego refinansowania oraz instru-

mentów pozwalajàcych zagospodarowaç salda na koniec dnia i zamortyzowaç

przejÊciowe niedobory lub nadwy˝ki p∏ynnoÊci.

Ta b e l a  3 O p e r a c j e  p o l i t y k i  p i e n i ´ ˝ n e j  E u ro s y s t e mu

Operacje polityki Rodzaje transakcji Termin zapadalnoÊci Cz´stotliwoÊç Tryb

pieni´˝nej Dostarczenie p∏ynnoÊci Absorpcja p∏ynnoÊci

Operacje otwartego rynku

Podstawowe operacje Transakcje odwracalne – Tydzieƒ Tygodniowa Przetargi standardowe

refinansujàce

D∏u˝sze operacje Transakcje odwracalne – Trzy miesiàce Miesi´czna Przetargi standardowe

refinansujàce

Operacje dostrajajàce Transakcje odwracalne Transakcje odwracalne Niestandardowy Nieregularna Przetargi szybkie

Swapy walutowe Przyjmowanie Procedury bilateralne

depozytów terminowych

Swapy walutowe

Bezwarunkowe Bezwarunkowe – Nieregularna Procedury bilateralne

transakcje kupna transakcje sprzeda˝y

Operacje strukturalne Transakcje odwracalne Emisja certyfikatów Standardowy/ Regularna Przetargi standardowe

d∏u˝nych niestandardowy i nieregularna

Bezwarunkowe Bezwarunkowe – Nieregularna Procedury bilateralne

transakcje kupna transakcje sprzeda˝y

Operacje banku centralnego na koniec dnia

Kredyt Transakcje odwracalne – Overnight Dost´pne na ˝àdanie kontrahentów

Depozyt – Depozyty Overnight Dost´pne na ˝àdanie kontrahentów
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Ramy operacyjne Eurosystemu okreÊla Statut ESBC. Opiera si´ on na art. 105

Traktatu WE, zgodnie z którym Eurosystem „[…] dzia∏a w poszanowaniu zasa-

dy otwartej gospodarki rynkowej z wolnà konkurencjà, sprzyjajàc efektywnej

alokacji zasobów […]” oraz na nast´pujàcych zasadach:

• sprawnego dzia∏ania, dzi´ki któremu decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej po-

winny mo˝liwie szybko i precyzyjnie przek∏adaç si´ na wysokoÊç krótkotermi-

nowych stóp rynku pieni´˝nego;

• równego traktowania instytucji finansowych niezale˝nie od ich wielkoÊci

i umiejscowienia w strefie euro;

• zdecentralizowanej realizacji operacji polityki pieni´˝nej Eurosystemu przez

krajowe banki centralne;

• prostoty, przejrzystoÊci, ciàg∏oÊci, bezpieczeƒstwa i gospodarnoÊci.

Zasada prostoty i przejrzystoÊci dzia∏ania ma zapewniç w∏aÊciwe zrozumienie in-

tencji le˝àcych u podstaw podejmowanych decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej.

Zasada ciàg∏oÊci ma chroniç przed cz´stymi du˝ymi zmianami instrumentów i pro-

cedur polityki pieni´˝nej, tak aby banki centralne i ich kontrahenci uczestniczàcy

w operacjach polityki pieni´˝nej mogli polegaç na dotychczasowych doÊwiadcze-

Operacje otwartego rynku prowadzone w ramach Eurosystemu mo˝na podzieliç na czte-

ry kategorie pod wzgl´dem celów, regularnoÊci i procedur:

– podstawowe operacje refinansujàce;

– d∏u˝sze operacje refinansujàce;

– operacje dostrajajàce;

– operacje strukturalne.

Podstawowe operacje refinansujàce
Podstawowe operacje refinansujàce sà najwa˝niejszym instrumentem otwartego rynku

i g∏ównym instrumentem polityki pieni´˝nej Eurosystemu. Operacje te sà g∏ównym êró-

d∏em p∏ynnoÊci dla systemu bankowego i odgrywajà podstawowà rol´ w zakresie stero-

wania stopami procentowymi, zarzàdzania p∏ynnoÊcià na rynku oraz sygnalizowania na-

stawienia w polityce pieni´˝nej. 

Podstawowe operacje refinansujàce przeprowadzane sà co tydzieƒ i majà tygodniowy ter-

min zapadalnoÊci2. Realizuje si´ je w trybie przetargów standardowych, czyli prowadzo-

nych zgodnie z wczeÊniej og∏oszonym harmonogramem; czas od og∏oszenia przetargu

do podania jego wyników wynosi 24 godziny. W operacjach tych mogà uczestniczyç wszy-

scy kontrahenci spe∏niajàcy ogólne kryteria kwalifikujàce. W zasadzie wszystkie instytucje

kredytowe ze strefy euro sà potencjalnie kwalifikowanymi kontrahentami Eurosystemu. 

R a m k a  1 2 O p e r a c j e  o t w a r t e go  r y n k u  o r a z  o p e r a c j e  b a n k u
c e n t r a l n e go  n a ko n i e c  d n i a

2 Termin zapadalnoÊci zosta∏ skrócony z dwóch tygodni do jednego w marcu 2004 r.
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D∏u˝sze operacje refinansujàce
Oprócz podstawowych, Eurosystem realizuje tak˝e d∏u˝sze operacje refinansujàce

z trzymiesi´cznym terminem zapadalnoÊci.

Ich celem jest zapewnienie systemowi bankowemu p∏ynnoÊci w d∏u˝szym okresie. Dzi´ki

temu nie trzeba przed∏u˝aç z tygodnia na tydzieƒ ca∏ego zapasu p∏ynnoÊci dost´pnego

na rynku pieni´˝nym. D∏u˝sze operacje refinansujàce, podobnie jak operacje podstawowe,

przeprowadza si´ w trybie przetargów standardowych w sposób zdecentralizowany; mogà

w nich uczestniczyç wszyscy kontrahenci spe∏niajàcy ogólne kryteria kwalifikujàce. 

Operacje dostrajajàce
Eurosystem mo˝e tak˝e przeprowadzaç doraêne operacje otwartego rynku, tak zwane

operacje dostrajajàce. Mogà one mieç na celu zasilenie w p∏ynnoÊç lub wch∏oni´cie p∏yn-

noÊci z rynku. Ich celem jest zarzàdzanie p∏ynnoÊcià i sterowanie stopami procentowymi

na rynku pieni´˝nym, w szczególnoÊci w celu z∏agodzenia wp∏ywu, jaki na stopy procen-

towe wywierajà niespodziewane wahania p∏ynnoÊci na rynku. Z uwagi na przeznaczenie

operacje dostrajajàce przeprowadza si´ zwykle w trybie przetargów szybkich. W takich

przetargach czas od og∏oszenia do powiadomienia o wynikach przetargu wynosi godzin´.

Ze wzgl´dów technicznych w operacjach dostrajajàcych mo˝e braç udzia∏ ograniczo-

na liczba kontrahentów. Operacje dostrajajàce prowadzi si´ tak˝e w trybie procedur dwu-

stronnych, w których Eurosystem zawiera transakcje z jednym lub kilkoma kontrahenta-

mi bez przetargu. Operacje dostrajajàce sà zazwyczaj przeprowadzane w sposób zdecen-

tralizowany przez krajowe banki centralne, ale Rada Prezesów EBC mo˝e w wyjàtko-

wych okolicznoÊciach zdecydowaç o ich realizacji w trybie dwustronnym przez EBC. 

Operacje strukturalne
Ramy operacyjne Eurosystemu przewidujà tak˝e mo˝liwoÊç prowadzenia operacji struk-

turalnych. Ich celem jest korekta strukturalnej pozycji p∏ynnoÊciowej Eurosystemu

wzgl´dem systemu bankowego (czyli poziomu p∏ynnoÊci dost´pnej na rynku w d∏u˝-

szym okresie). Operacje strukturalne realizuje si´ w formie transakcji odwracalnych,

operacji bezwarunkowych lub emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Dotychczas

Eurosystem nigdy nie by∏ zmuszony do przeprowadzenia operacji w celu skorygowania

strukturalnej pozycji p∏ynnoÊciowej systemu bankowego. 

Operacje banku centralnego na koniec dnia
Kredyt w banku centralnym na koniec dnia stanowi po˝yczk´ jednodniowà (overnight)

udzielonà przez bank centralny za zabezpieczeniem po z góry okreÊlonej stopie. Opro-

centowanie tych kredytów jest zwykle znacznie wy˝sze ni˝ analogiczne stopy rynkowe.

W rezultacie instytucje kredytowe zaciàgajà kredyt w banku centralnym na koniec dnia

jedynie w ostatecznoÊci. Poniewa˝ jedynym czynnikiem ograniczajàcym dost´pnoÊç

kredytu w banku centralnym na koniec dnia jest wysokoÊç zabezpieczenia, oprocento-

wanie tego kredytu wyznacza zwykle górny pu∏ap stopy overnight na rynku pieni´˝nym.

Natomiast depozyt w banku centralnym na koniec dnia jest formà lokowania Êrodków

przez banki po okreÊlonej stopie. Oprocentowanie tych depozytów jest zwykle znacznie

ni˝sze ni˝ analogiczne stopy rynkowe. Dlatego kontrahenci lokujà Êrodki w depozyty

R a m k a  1 2 O p e r a c j e  o t w a r t e go  r y n k u  o r a z  o p e r a c j e  b a n k u
c e n t r a l n e go  n a ko n i e c  d n i a  ( c d . )
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niach. Zasada bezpieczeƒstwa ma ograniczyç do minimum ryzyko finansowe

i operacyjne, na jakie nara˝ony jest Eurosystem. W szczególnoÊci wymaga si´ za-

bezpieczenia wszystkich po˝yczek udzielanych instytucjom kredytowym zgodnie

z art. 18 statutu ESBC. GospodarnoÊç oznacza utrzymanie na niskim poziomie

kosztów ponoszonych zarówno przez Eurosystem, tak i jego kontrahentów.

Najwa˝niejszà grupà operacji polityki pieni´˝nej sà operacje otwartego rynku
(zob. ramka 12). Sà one realizowane przez krajowe banki centralne z inicjatywy

EBC, zwykle na rynku pieni´˝nym, czyli tym, na którym okres zapadalnoÊci

wi´kszoÊci transakcji nie przekracza jednego roku. Operacje otwartego rynku od-

grywajà wa˝nà rol´ w sterowaniu stopami procentowymi, sygnalizowaniu nasta-

wienia w polityce pieni´˝nej oraz zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià na rynku pieni´˝nym.

Z operacji banku centralnego na koniec dnia – czyli kredytu i depozytu w ban-

ku centralnym na koniec dnia – (zob. ramka 12) kontrahenci Eurosystemu mogà

korzystaç wed∏ug w∏asnego uznania. Ustalajàc oprocentowanie tych instrumen-

tów, EBC wyznacza przedzia∏ wahaƒ stóp overnight rynku pieni´˝nego.

Uzupe∏nieniem ram operacyjnych jest system rezerw obowiàzkowych utrzymy-

wanych przez instytucje kredytowe w krajowych bankach centralnych (zob. ram-

ka 13). Podstawowym celem systemu rezerw obowiàzkowych jest stabilizacja

stóp rynku pieni´˝nego i zwi´kszenie strukturalnego niedoboru p∏ynnoÊci w sys-

temie bankowym, prowadzàcego do wzrostu zapotrzebowania na refinansowanie

przez bank centralny.

R a m k a  1 3 R e ze r w y  o b ow i à z kowe

EBC wymaga, by instytucje kredytowe utrzymywa∏y depozyty na rachunkach w krajo-

wych bankach centralnych. Sà to tak zwane rezerwy obowiàzkowe. WysokoÊç rezerw

obowiàzkowych dla poszczególnych instytucji ustala si´ jako iloczyn podstawy nalicza-

nia rezerw i stopy rezerw obowiàzkowych. 

Podstaw´ naliczania rezerwy danej instytucji okreÊla si´ przez odniesienie do krótkoter-

minowych zobowiàzaƒ wykazanych w bilansie. Do podstawy naliczania rezerw nie wcho-

dzà zobowiàzania wobec innych instytucji kredytowych znajdujàcych si´ w wykazie in-

stytucji podlegajàcych systemowi rezerw obowiàzkowych Eurosystemu oraz zobowiàza-

nia wobec EBC i krajowych banków centralnych. 

R a m k a  1 2 O p e r a c j e  o t w a r t e go  r y n k u  o r a z  o p e r a c j e  b a n k u
c e n t r a l n e go  n a ko n i e c  d n i a  ( c d . )

overnight w Eurosystemie tylko wtedy, gdy nie mogà ich wykorzystaç w ˝aden inny

sposób. Oprocentowanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia wyznacza dolny

poziom stopy procentowej na rynku overnight. WysokoÊç oprocentowania operacji ban-

ku centralnego na koniec dnia ma zniech´caç banki do korzystania z nich. Dlatego Êred-

nie dzienne wykorzystanie tych instrumentów jest zwykle niskie i przewa˝nie nie prze-

kracza jednego miliarda euro. Widaç stàd, ˝e operacje te s∏u˝à do dostarczania i wch∏a-

niania p∏ynnoÊci jedynie w wyjàtkowych okolicznoÊciach. 
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3 .2 OPERAC JE  ZAGRAN ICZNE

Zgodnie z art. 23 statutu ESBC, Europejski Bank Centralny i krajowe banki

centralne mogà podejmowaç nast´pujàce dzia∏ania w ramach operacji

zagranicznych:

• utrzymywaç relacje z bankami centralnymi i instytucjami finansowymi innych

krajów oraz, w miar´ potrzeby, z organizacjami mi´dzynarodowymi;

• nabywaç i sprzedawaç w transakcjach typu spot i forward aktywa walutowe

i metale szlachetne;

R a m k a  1 3 R e ze r w y  o b ow i à z kowe  ( c d . )

Pierwszà funkcjà systemu rezerw obowiàzkowych jest stabilizacja stóp procentowych

rynku pieni´˝nego. S∏u˝y temu zasada uÊredniania, polegajàca na tym, ˝e poziom re-

zerwy obowiàzkowej weryfikuje si´ na podstawie Êrednich z dziennych sald rachun-

ku rezerwy za okres utrzymywania rezerwy obowiàzkowej wynoszàcy oko∏o miesià-

ca. Dzi´ki temu instytucje kredytowe mogà wyrównywaç dzienne wahania p∏ynnoÊci

(np. wynikajàce z nierównego zapotrzebowania na banknoty), gdy˝ przejÊciowe nie-

dobory lub nadmiary Êrodków rezerwowych znoszà si´ z przeciwnym stanem zareje-

strowanym w tym samym okresie utrzymywania rezerwy. 

Zasada uÊredniania oznacza tak˝e, ˝e instytucje kredytowe mogà odnosiç zyski z udziela-

nia po˝yczek na rynku i wykazywaç niedobór rezerwy obowiàzkowej, kiedy najkrótsze

stopy rynku pieni´˝nego sà wy˝sze ni˝ spodziewane w pozosta∏ej cz´Êci okresu utrzymy-

wania rezerwy. W sytuacji odwrotnej instytucje mogà po˝yczaç Êrodki na rynku i wyka-

zywaç nadwy˝k´ rezerwy. Mechanizm ten pozwala ustabilizowaç stopy procentowe over-

night w okresie utrzymywania rezerw, dzi´ki czemu bank centralny nie musi cz´sto inter-

weniowaç na rynku pieni´˝nym. 

Drugà wa˝nà funkcjà systemu rezerw obowiàzkowych jest zwi´kszenie strukturalne-

go niedoboru p∏ynnoÊci w systemie bankowym. Wymóg utrzymywania przez instytu-

cje kredytowe rezerw obowiàzkowych w krajowych bankach centralnych przyczynia

si´ do zwi´kszenia zapotrzebowania na refinansowanie z banku centralnego, a to z ko-

lei u∏atwia Europejskiemu Bankowi Centralnemu wp∏ywanie na stopy rynku pieni´˝-

nego za poÊrednictwem regularnych operacji zasilania w p∏ynnoÊç.

System rezerw obowiàzkowych zaprojektowano w taki sposób, aby nie stanowi∏ obcià˝e-

nia dla systemu bankowego strefy euro, a jednoczeÊnie nie utrudnia∏ efektywnej alokacji

zasobów. W zwiàzku z tym rezerwy obowiàzkowe instytucji kredytowych sà oprocento-

wane na poziomie bardzo zbli˝onym do krótkoterminowych stóp rynku pieni´˝nego. Sto-

pa oprocentowania rezerwy obowiàzkowej równa jest Êredniej arytmetycznej kraƒcowej

stopy podstawowych operacji refinansujàcych w danym okresie rezerwowym (wa˝onej

zgodnie z liczbà dni kalendarzowych).
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• zarzàdzaç posiadanymi aktywami zagranicznymi;

• przeprowadzaç wszystkie rodzaje operacji bankowych z paƒstwami trzecimi

i organizacjami mi´dzynarodowymi, w tym operacje udzielania i zaciàgania

po˝yczek.

3 .2 . 1 Ope ra c j e  wa lu towe

Najwa˝niejszym rodzajem operacji walutowych Eurosystemu sà interwencje

na rynkach walutowych. Sà one realizowane wy∏àcznie przy pomocy rezerw wa-

lutowych utrzymywanych przez EBC. Mogà byç prowadzone w walucie kraju

spoza Unii Europejskiej, np. w dolarach amerykaƒskich lub jenach japoƒskich,

w ramach polityki kursowej strefy euro. Mogà te˝ odbywaç si´ w ramach we-

wnàtrzwspólnotowego mechanizmu kursowego (ERM II).

Zgodnie z art. 105 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 3 Statutu ESBC, operacje walu-

towe Eurosystemu muszà byç „zgodne z artyku∏em 111 [...] Traktatu”, który

okreÊla ramy instytucjonalne polityki kursowej strefy euro.

Ramy i n s t y tuc j ona lne  po l i t yk i  ku r sowe j  s t r e f y  eu ro

Zgodnie z art. 105 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 3 Statutu ESBC, operacje walu-

towe Eurosystemu muszà byç „zgodne z artyku∏em 111 [...] Traktatu”.

• Zgodnie z art. 111 ust. 1 Rada UE, stanowiàc jednomyÊlnie, mo˝e zawrzeç

umowy formalne dotyczàce systemu kursów wymiany euro w stosunku do wa-

lut pozaunijnych.

• Zgodnie z art. 111 ust. 2, w przypadku braku takiego systemu kursów waluto-

wych Rada UE, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà, mo˝e okreÊliç ogólne

kierunki polityki kursów walutowych.

Jednak oba te rozwiàzania instytucjonalne muszà byç podporzàdkowane pod-

stawowemu celowi, jakim jest utrzymanie stabilnoÊci cen, a ich zastosowanie

odbywa si´ na podstawie zalecenia EBC lub Komisji Europejskiej po konsul-

tacji z EBC. W odniesieniu do formalnego systemu kursów walutowych dla

euro, Rada UE musi uwzgl´dniç opini´ EBC „w celu doprowadzenia do kon-

sensusu zgodnego z celem stabilnoÊci cen” (art. 111 ust. 1 Traktatu).

Jak dotàd nie zastosowano ˝adnej z tych procedur. Na posiedzeniu w Luk-

semburgu 13 grudnia 1997 r. Rada Europejska podkreÊli∏a, ˝e kurs wymiany

euro nale˝y traktowaç nie tyle jako cel sam w sobie, ile wynik sytuacji go-

spodarczej i polityki w tym obszarze. W tym duchu Rada stwierdzi∏a te˝, ˝e

ogólne wytyczne dla polityki kursowej strefy euro nale˝y formu∏owaç jedy-

nie w wyjàtkowych okolicznoÊciach, na przyk∏ad w razie wyraênej rozbie˝-

noÊci. Wytyczne takie powinny zawsze respektowaç niezale˝noÊç ESBC i je-

go podstawowy cel, jakim jest utrzymanie stabilnoÊci cen.
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I n t e rwenc j e  w wa lu ta ch  pozaun i j ny ch

Z powodu braku rozwiàzaƒ instytucjonalnych i celu kursowego EBC, podczas

pierwszych pi´ciu lat funkcjonowania UGW interwencje na rynku walutowym

w odniesieniu do walut spoza Unii nastàpi∏y jedynie dwukrotnie, na jesieni

2000 r. Od koƒca 1998 r. kurs euro stale spada∏, przez co stawa∏ si´ coraz bar-

dziej niezgodny ze stanem gospodarki strefy euro. Utrzymanie si´ tej sytuacji

mog∏oby wywrzeç niekorzystny wp∏yw na gospodark´ Êwiatowà i na stabilnoÊç

cen w strefie euro. W zwiàzku z tym 22 wrzeÊnia 2000 r. EBC oraz w∏adze mo-

netarne USA, Japonii, Wielkiej Brytanii i Kanady podj´∏y wspólnà interwencj´

na rynku walutowym; EBC interweniowa∏ ponownie na poczàtku listopada

2000 r.

Mechan i zm kur sowy  ERM I I

Nowy mechanizm kursowy – ERM II – zaczà∏ obowiàzywaç na poczàtku trzecie-

go etapu UGW. Zastàpi∏ Europejski System Walutowy, który po odegraniu istot-

nej roli w tworzeniu UGW (zob. punkt 1.1.2) wymaga∏ dostosowania do nowych

warunków gospodarczych, jakie UGW stworzy∏a.

Podobnie jak wczeÊniejszy system, ERM II stanowi mi´dzyrzàdowe porozumie-

nie oparte na dwóch aktach prawnych: 

• Uchwale Rady Europejskiej podj´tej 16 czerwca 1997 r. w Amsterdamie

w sprawie ustanowienia mechanizmu kursów walutowych w ramach trzeciego

etapu unii gospodarczej i walutowej3;

• Porozumieniu z dnia 1 wrzeÊnia 1998 r. pomi´dzy Europejskim Bankiem Cen-

tralnym a krajowymi bankami centralnymi Paƒstw Cz∏onkowskich spoza stre-

fy euro okreÊlajàcym procedury operacyjne dla mechanizmu kursów waluto-

wych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej4, znowelizowanym

na mocy porozumienia z dnia 14 wrzeÊnia 2000 r.5

Celem mechanizmu ERM II jest powiàzanie walut paƒstw cz∏onkowskich spo-

za strefy euro ze wspólnà walutà. Powiàzanie to ma form´ uzgodnionych dwu-

stronnie sta∏ych, ale dostosowywalnych kursów centralnych wobec euro i stan-

dardowego pasma wahaƒ ±15%. Pasmo wahaƒ mo˝e zostaç zaw´˝one za obu-

stronnym porozumieniem pod warunkiem stwierdzenia post´pów w procesie

konwergencji.

W przypadku paƒstw cz∏onkowskich spoza strefy euro uczestnictwo w mechani-

zmie ERM II jest dobrowolne. Jednak przywo∏ana powy˝ej uchwa∏a Rady Euro-

pejskiej stanowi, ˝e od paƒstw cz∏onkowskich obj´tych derogacjà mo˝na oczeki-

waç przystàpienia do ERM II. Art. 124 Traktatu WE nak∏ada na paƒstwa cz∏on-

kowskie spoza strefy euro wymóg „traktowania swojej polityki kursowej jako

3 Dz.U. C 236, 2.08.1997, str. 5.
4 Dz.U. C 345, 13.11.1998, str. 6.
5 Dz.U. C 362, 16.12.2000, str. 11.
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przedmiotu wspólnego zainteresowania” oraz uwzgl´dnienia „doÊwiadczenia

zdobyte dzi´ki wspó∏pracy w ramach europejskiego systemu walutowego”. Zgod-

nie z art. 121, udzia∏ w mechanizmie ERM przez co najmniej dwa lata bez istot-

nych zak∏óceƒ jest jednym z kryteriów oceny, czy dane paƒstwo cz∏onkowskie

spe∏nia warunki przyj´cia wspólnej waluty. Mo˝na zatem stwierdziç, ˝e ERM

II sprzyja konwergencji i wspiera dà˝enia paƒstw cz∏onkowskich spoza strefy eu-

ro do wprowadzenia wspólnej waluty. Chroni tak˝e paƒstwa cz∏onkowskie strefy

euro i spoza niej przed niepo˝àdanà presjà ze strony rynków walutowych.

Decyzje dotyczàce kursu centralnego i pasma wahaƒ sà podejmowane w drodze

porozumienia pomi´dzy ministrami finansów paƒstw cz∏onkowskich ze strefy

euro, Europejskim Bankiem Centralnym oraz ministrami finansów i prezesami

banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich UE spoza strefy euro uczestniczà-

cych w mechanizmie ERM II. Procedura zak∏ada przeprowadzenie wielostronnej

debaty, zwykle w trakcie posiedzenia, z udzia∏em Komisji oraz Komitetu Ekono-

miczno-Finansowego (zob. punkt 4.3.4).

I n t e rwenc j e  w ramach  ERM I I

Je˝eli kurs waluty zbli˝a si´ do granicy pasma wahaƒ, interwencja banku central-

nego jest zasadniczo automatyczna i nieograniczona. Jednak ani spoczywajàcy

na EBC obowiàzek podejmowania interwencji, ani zobowiàzanie do finansowania

nie mogà naruszaç g∏ównego celu, jakim jest zachowanie stabilnoÊci cen. Zgod-

nie z przywo∏anà wczeÊniej uchwa∏à i porozumieniem, EBC i banki centralne

paƒstw spoza strefy euro uczestniczàcych w ERM II powinny zawiesiç dzia∏ania

interwencyjne i ich finansowanie, gdyby okaza∏y si´ sprzeczne z tym podstawo-

wym celem. Z tego samego wzgl´du wszystkie strony porozumienia majà prawo

inicjowania poufnej procedury majàcej na celu rewizj´ kursów centralnych.

Korona duƒska nale˝y do ERM II od poczàtku, z pasmem wahaƒ wynoszàcym

±2,25% wokó∏ centralnego parytetu. Drachma grecka nale˝a∏a do ERM

II przed przystàpieniem Grecji do strefy euro w 2001 r. (zob. punkt 1.1.4). 

Od momentu rozszerzenia UE w dniu 1 maja 2004 r. liczba uczestników mecha-

nizmu kursowego wzros∏a do siedmiu. Estonia, Litwa i S∏owenia przystàpi∏y

do mechanizmu 28 czerwca 2004 r., a Cypr, ¸otwa i Malta – 2 maja 2005 r., ze

standardowym pasmem wahaƒ wobec euro ±15%. Pozosta∏e kraje, które wesz∏y

do UE w maju 2004 r., równie˝ wczeÊniej czy póêniej przystàpià do ERM II. 

Interwencje w euro jak dotàd by∏y doÊç rzadkie. Operacje interwencyjne przepro-

wadzane sà przez banki centralne uczestniczàcych paƒstw cz∏onkowskich w sy-

tuacji, gdy jest to konieczne dla zachowania stabilnoÊci systemu.

3 .2 . 2 Za r zàdzan i e  r e ze rwami  wa lu towymi

Utrzymywanie i zarzàdzanie rezerwami walutowymi dotyczy zarówno EBC, jak

i krajowych banków centralnych. EBC zarzàdza rezerwami walutowymi przeka-

zanymi mu na cele okreÊlone w Statucie ESBC, natomiast krajowe banki central-

ne – rezerwami, które same utrzymujà.
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Wie lko Ê ç  i s t ruk tu ra  r e ze rw  wa lu towych  EBC

G∏ównym celem utrzymywania i zarzàdzania rezerwami walutowymi przez EBC jest

zgromadzenie Êrodków do przeprowadzenia ewentualnej interwencji walutowej.

Wie lko Ê ç  r e ze rw  wa lu towych  EBC

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu ESBC, poczàtkowa kwota rezerw walutowych

przekazanych EBC przez krajowe banki centralne wynosi do 50 mld euro6.

W styczniu 1999 r., na poczàtku trzeciego etapu UGW, krajowe banki cen-

tralne strefy euro przekaza∏y do EBC rezerwowe aktywa walutowe o warto-

Êci 39,46 mld euro (górny limit okreÊlony w Statucie ESBC pomniejszony

o udzia∏y w kapitale EBC nale˝àce do krajowych banków centralnych

paƒstw, które nie nale˝a∏y do strefy euro od samego poczàtku). Po wstàpie-

niu Grecji do strefy euro 1 stycznia 2001 r., bank narodowy Grecji przekaza∏

dodatkowe rezerwy o wartoÊci 1,28 mld euro. Ca∏kowita kwota rezerwowych

aktywów walutowych przekazanych EBC przez krajowe banki centralne

(proporcjonalnie do ich udzia∏u w kapitale), w zamian za które banki te otrzy-

ma∏y oprocentowane nale˝noÊci denominowane w euro, stanowi∏a równowar-

toÊç 40,74 mld euro. Z∏oto stanowi∏o 15% przekazanych rezerw, a 85% dola-

ry amerykaƒskie i jeny japoƒskie.

Od tej pory poziom rezerw walutowych EBC podlega znacznym wahaniom

wskutek zawieranych transakcji i zmian kursów. WartoÊç rezerw na koniec

2005 r. wynios∏a 41,5 mld euro. W uj´ciu iloÊciowym poziom rezerw (zarówno

walut, jak i z∏ota) obni˝y∏ si´ wskutek sprzeda˝y interwencyjnej podj´tej przez

EBC na jesieni 2000 r. (zob. punkt 3.2.1) oraz sprzeda˝y cz´Êci rezerw z∏ota w la-

tach 2005–20067 zgodnie z Umowà banków centralnych w sprawie z∏ota (zob.

ramka 14). Ten iloÊciowy spadek zosta∏ jednak w pe∏ni skompensowany przez

wzrost wartoÊci rynkowej zasobów z∏ota EBC.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Statutu ESBC, Europejski Bank Centralny mo˝e wezwaç

krajowe banki centralne do przekazania dalszych rezerw walutowych w kwocie

przewy˝szajàcej poczàtkowy limit. Wezwania takie odbywajà si´ na mocy wtór-

nego prawa wspólnotowego: Rada UE na podstawie rekomendacji EBC przyj´∏a

rozporzàdzenie8 zezwalajàce EBC na przedstawianie dalszych wezwaƒ do kwoty

50 mld euro. Wezwania takie EBC mo˝e przedstawiaç wy∏àcznie w celu uzupe∏-

niania uszczuplonych rezerw, nie zaÊ zwi´kszania ich ogólnego poziomu. W razie

koniecznoÊci przekazanie dodatkowych rezerw walutowych na rzecz EBC mo˝e

tak˝e nastàpiç na podstawie innych wtórnych aktów prawnych Wspólnoty.

6 Po przystàpieniu do UE kolejnych paƒstw poczàtkowa kwota zostanie automatycznie podwy˝-

szona zgodnie z udzia∏em krajowych banków centralnych tych paƒstw w subskrybowanym kapi-

tale EBC (art. 49 ust. 3 Statutu). Po przystàpieniu do Unii dziesi´ciu paƒstw z Europy Ârodkowo-

-Wschodniej i basenu Morza Âródziemnego w dniu 1 maja 2004 r., limit kwoty rezerw wzrós∏

do oko∏o 55,6 mld euro. Automatyczne podwy˝szenie oznacza, ˝e krajowe banki centralne przy-

sz∏ych paƒstw cz∏onkowskich b´dà mog∏y przekazaç rezerwy walutowe, a EBC nie b´dzie zobo-

wiàzany do ich zwrotu do krajowych banków centralnych paƒstw nale˝àcych ju˝ do strefy euro.
7 Zob. komunikaty prasowe EBC z 31 marca 2005 r. i 31 marca 2006 r.
8 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1010/2000 dotyczàce dalszych wezwaƒ Europejskiego Banku

Centralnego do wp∏aty rezerwowych aktywów walutowych (Dz.U. C 115, 16.05.00, str. 2).
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W sk∏ad rezerw walutowych EBC wchodzà równie˝ specjalne prawa ciàgnienia

(tzw. SDR-y), nabyte nieobowiàzkowo od innych posiadaczy tych instrumentów

zgodnie z umowà ramowà z MFW (zob. punkt 5.3.1).

Za r zàdzan i e  r e ze rwami  wa lu towymi  EBC

Rezerwami walutowymi EBC nale˝y zarzàdzaç w taki sposób, aby w dowolnym

momencie Europejski Bank Centralny dysponowa∏ p∏ynnymi zasobami w kwo-

cie umo˝liwiajàcej przeprowadzenie interwencji walutowej. Zatem podstawowy-

mi kryteriami przy inwestowaniu rezerw walutowych sà p∏ynnoÊç i bezpieczeƒ-

stwo. Z zastrze˝eniem tych warunków zarzàdzanie rezerwami walutowymi EBC

odbywa si´ w sposób umo˝liwiajàcy maksymalizacj´ ich wartoÊci.

Te ogólne zasady zarzàdzania portfelem zosta∏y uszczegó∏owione w wytycz-

nych inwestycyjnych opracowanych przez EBC. Zawierajà one konkretne po-

stanowienia w sprawie przekroju walutowego rezerw, relacji pomi´dzy ryzy-

kiem stopy procentowej a rentownoÊcià oraz wymogów w zakresie p∏ynnoÊci

i ryzyka kredytowego. 

Rada Prezesów okreÊli∏a przekrój walutowy rezerw EBC na podstawie przewidy-

wanych potrzeb operacyjnych dotyczàcych interwencji na rynku walutowym,

z uwzgl´dnieniem kwestii optymalizacji ryzyka. Na poczàtku 1999 r. stosunek

aktywów w dolarach amerykaƒskich do aktywów w jenach wynosi∏ 90/10.

Na koniec 2005 r. w nast´pstwie wahaƒ kursów i pewnych operacji korygujà-

cych, stosunek ten wynosi∏ 85/15. 

Podczas gdy niektóre funkcje – na przyk∏ad zarzàdzanie ryzykiem i rachunkowoÊç

– realizowane sà w scentralizowany sposób przez EBC, wi´kszoÊç czynnoÊci trans-

akcyjnych i funkcji zaplecza realizowana jest w sposób zdecentralizowany przez

banki centralne Eurosystemu na zlecenie EBC9. Przy realizacji tych czynnoÊci kra-

jowe banki centralne wyst´pujà w imieniu EBC na podstawie jawnego stosunku

przedstawicielstwa. Chodzi o to, by kontrahenci EBC na mi´dzynarodowych ryn-

kach finansowych odró˝niali operacje realizowane przez krajowe banki centralne

w imieniu EBC od operacji zwiàzanych z zarzàdzaniem ich w∏asnymi rezerwami.

EBC otrzymuje w trybie online informacje o transakcjach zawieranych w jego

imieniu przez krajowe banki centralne za poÊrednictwem systemu zarzàdzania

portfelem dzia∏ajàcego we w∏asnej bezpiecznej sieci telekomunikacyjnej ESBC.

Wyznaczana przez Rad´ Prezesów dla poszczególnych walut strategiczna wartoÊç

referencyjna dla inwestycji odzwierciedla d∏ugofalowe uwarunkowania polityki

pieni´˝nej oraz preferencje EBC w zakresie ryzyka i rentownoÊci. Taktyczna war-

toÊç referencyjna ustalana przez Komitet ds. Inwestycji i zatwierdzana przez Za-

rzàd mieÊci si´ w okreÊlonym z góry przedziale wokó∏ wartoÊci strategicznej i od-

zwierciedla krótko- i Êredniookresowe preferencje EBC w zakresie ryzyka i ren-

9 Poczàwszy od 2006 r. banki centralne strefy euro majà mo˝liwoÊç rezygnacji ze Êwiadczenia

us∏ug zarzàdzania rezerwami walutowymi na rzecz EBC. Te banki centralne, które si´ tych

us∏ug podejmujà (obecnie wszystkie 12 banków centralnych krajów strefy euro) mogà przyjàç

zlecenie na zarzàdzanie bàdê portfelem dolarowym, bàdê jenowym. Niemiecki Deutsche

Bundesbank i francuski Banque de France sà uprawnione do zarzàdzania obydwoma

portfelami. Zob. EBC (2006): Portfolio management at the ECB, str. 23.
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townoÊci w kontekÊcie aktualnej sytuacji rynkowej. Zlecenia na zarzàdzanie re-

zerwami walutowymi udzielane przez EBC krajowym bankom centralnym zak∏a-

dajà osiàgni´cie wyników lepszych ni˝ taktyczna wartoÊç referencyjna.

Kontrahentów i poÊredników bioràcych udzia∏ w operacjach z wykorzystaniem

rezerwowych aktywów walutowych wybiera EBC na podstawie rekomendacji

krajowych banków centralnych. Wyboru dokonuje zgodnie z ujednoliconà meto-

dà wed∏ug dwóch zestawów kryteriów: 

• oceny zdolnoÊci kredytowej kontrahentów;

• kryterium efektywnoÊci, w szczególnoÊci zakresu prowadzonych badaƒ ekono-

micznych, konkurencyjnoÊci cenowej oraz zdolnoÊci kontrahenta do prowadze-

nia transakcji wysokokwotowych w ka˝dych warunkach rynkowych.

Transakcje zawierane z kontrahentami EBC sà udokumentowane w ramach stan-

dardowych umów stosowanych na rynku. Ponadto EBC opracowa∏ w∏asnà ramo-

wà umow´ kompensacyjnà, która zosta∏a przyj´ta przez jego kontrahentów.

EBC zmienia od czasu do czasu wykaz instrumentów dopuszczonych do stosowa-

nia w zarzàdzaniu rezerwami walutowymi, tzw. aktywów kwalifikowanych. Dobór

aktywów kwalifikowanych ma umo˝liwiç obs∏ug´ coraz bardziej z∏o˝onych trans-

akcji, a jednoczeÊnie spe∏niaç Êcis∏e wymogi dotyczàce bezpieczeƒstwa i p∏ynnoÊci.

Za soby  z ∏ o ta  EBC

Zgodnie z postanowieniami Umowy banków centralnych w sprawie z∏ota (zob.

ramka 14) EBC nie zarzàdza swoimi zasobami z∏ota w sposób czynny.

Reze rwy  wa lu towe  k ra j owych  banków cen t ra l ny ch

Rezerwami walutowymi, które nie zosta∏y przekazane Europejskiemu Bankowi

Centralnemu, zarzàdzajà krajowe banki centralne. WartoÊç tych rezerw (po odj´ciu

skutków zmian kursów walutowych) w latach 1999–2005 systematycznie spada∏a,

i na koniec 2005 r. wynosi∏a oko∏o 279 mld euro, z czego 111 mld euro przypada-

∏o na aktywa dewizowe, a 168 mld na z∏oto, SDR-y i pozycje rezerwowe MFW.

Poniewa˝ interwencje na rynkach walutowych prowadzi si´ przy pomocy rezerw

utrzymywanych przez EBC, rezerwy w posiadaniu krajowych banków central-

nych nie s∏u˝à do prowadzenia polityki kursowej. Jednak – jak wyjaÊniono wcze-

Êniej – EBC mo˝e wezwaç banki krajowe do ich przekazania.

Art. 31 Statutu ESBC stanowi, ˝e prowadzone przez krajowe banki centralne

operacje zwiàzane z ich rezerwami walutowymi podlegajà uprzedniemu za-

twierdzeniu przez EBC. Ma to zapewniç zgodnoÊç ze wspólnà politykà pie-

ni´˝nà i kursowà EBC. Wymóg ten dotyczy transakcji, które mogà wp∏ynàç

na kursy walutowe lub poziom p∏ynnoÊci na rynku wewn´trznym oraz prze-

kraczajà limity okreÊlone w wytycznych EBC. Inwestycje krajowych banków

centralnych na zagranicznych rynkach finansowych nie wymagajà uprzednie-

go zatwierdzenia, gdy˝ nie wp∏ywajà na wspólnà polityk´ pieni´˝nà i kurso-

wà EBC. Zatwierdzenia nie wymagajà te˝ transakcje prowadzone przez kra-



99

jowe banki centralne – w imieniu w∏asnym lub rzàdu danego paƒstwa – w ra-

mach zobowiàzaƒ wobec organizacji mi´dzynarodowych, np. Banku Rozra-

chunków Mi´dzynarodowych czy Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowe-

go. Przez analogi´ do wymogów obowiàzujàcych krajowe banki centralne

strefy euro i zgodnie z art. 31 ust. 1 Statutu, równie˝ transakcje zawierane

przez paƒstwa cz∏onkowskie UE przy u˝yciu walutowych Êrodków obroto-

wych sà nadzorowane przez EBC10. 

Europejski Bank Centralny

Banca d’Italia

Banco de España

Banco de Portugal

Bank of Greece

Banque centrale du Luxembourg

Banque de France

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 

De Nederlandsche Bank

Deutsche Bundesbank 

Oesterreichische Nationalbank

Suomen Pankki – Finlands Bank

Schweizerische Nationalbank

Sveriges Riksbank

Majàc na celu wyjaÊnienie swoich zamiarów dotyczàcych zasobów z∏ota, instytucje-sy-

gnatariusze sk∏adajà nast´pujàce oÊwiadczenie:

1. Z∏oto pozostaje wa˝nym sk∏adnikiem globalnych rezerw pieni´˝nych. 

2. Sprzeda˝ z∏ota, o której postanowi∏y lub postanowià instytucje-sygnatariusze, b´dzie

si´ odbywaç w ramach skoordynowanego programu sprzeda˝y przez okres pi´ciu lat

poczynajàc od 27 wrzeÊnia 2004 r., bezpoÊrednio po zakoƒczeniu poprzedniej umo-

wy. Roczna wielkoÊç sprzeda˝y nie przekroczy 500 ton, a ca∏kowita wielkoÊç sprze-

da˝y w ciàgu pi´ciu lat nie przekroczy 2 500 ton.

3. Sygnatariusze niniejszej umowy uzgodnili, ˝e w przedmiotowym okresie ca∏kowita

wartoÊç udzielonych po˝yczek w z∏ocie i ca∏kowita wartoÊç wykorzystanych kontrak-

tów terminowych i opcyjnych na z∏oto nie przekroczy wartoÊci obowiàzujàcej

na dzieƒ podpisania poprzedniej umowy. 

Niniejsza umowa zostanie odnowiona po up∏ywie pi´ciu lat. 

R a m k a  1 4 W s p ó l n e  o Êw i a d c ze n i e  w s p r aw i e  z ∏ o t a
( 8 m a rc a 2 0 0 4 r. )

èród∏o: komunikat prasowy EBC z 8 marca 2004 r.

10 Wytyczne EBC/2003/12 z dnia 23 paêdziernika 2003 r. dotyczàce transakcji dokonywanych

przez uczestniczàce paƒstwa cz∏onkowskie przy u˝yciu ich walutowych kapita∏ów

obrotowych, wydane zgodnie z art. 31 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków

Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 283, 31.10.2003, str. 81).
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3 .3 SYSTEMY P¸ATNOÂC I  I ROZRACHUNKU

Zadaniem Eurosystemu jest „popieranie sprawnego funkcjonowania systemów

p∏atniczych”. Zgodnie z art. 22 Statutu, EBC oraz krajowe banki centralne mogà

zapewniaç rozwiàzania umo˝liwiajàce funkcjonowanie skutecznych i niezawod-

nych systemów rozliczeƒ i p∏atnoÊci wewnàtrz Wspólnoty oraz z innymi kraja-

mi. W tym samym celu EBC mo˝e tak˝e wydawaç rozporzàdzenia11.

Istnienie efektywnych i solidnych systemów p∏atnoÊci oraz systemów rozliczeƒ

i rozrachunku papierów wartoÊciowych jest niezb´dnym warunkiem sprawnego

prowadzenia polityki pieni´˝nej. Za poÊrednictwem systemów p∏atnoÊci Eurosys-

tem rozlicza prowadzone przez siebie operacje polityki pieni´˝nej i operacje zwià-

zane z kredytem technicznym. Operacje te muszà byç zabezpieczone, a zdolnoÊç

kontrahentów Eurosystemu do z∏o˝enia zabezpieczenia zale˝y od solidnej i efek-

tywnej infrastruktury systemów rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych.

Sprawne funkcjonowanie zarówno systemów p∏atnoÊci, jak i systemów rozrachun-

ku papierów wartoÊciowych ma tak˝e istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku

pieni´˝nego strefy euro oraz – bardziej ogólnie – krajowych i mi´dzynarodowych

rynków finansowych (np. walutowego, papierów wartoÊciowych czy derywatów).

Z obiema kategoriami systemów ∏àczà si´ dwa rodzaje ryzyka finansowego: 

• ryzyko, ˝e jedna ze stron nie b´dzie w stanie wywiàzaç si´ ze swoich zobowià-

zaƒ w terminie ich zapadalnoÊci lub w innym momencie w przysz∏oÊci (ryzyko

kredytowe);

• ryzyko, ˝e jedna ze stron nie b´dzie mieç wystarczajàcych Êrodków lub papierów

wartoÊciowych, by wywiàzaç si´ ze swoich zobowiàzaƒ we w∏aÊciwym czasie, cho-

cia˝ mo˝e byç w stanie wype∏niç je w póêniejszym terminie (ryzyko p∏ynnoÊci).

Oba rodzaje ryzyka finansowego mogà doprowadziç do sytuacji, w której niedo-

trzymanie zobowiàzaƒ przez jednego z uczestników mi´dzybankowego systemu

transferu Êrodków lub systemu rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊcio-

wych wywo∏a efekt domina, uniemo˝liwiajàc równie˝ innym uczestnikom wy-

wiàzanie si´ ze zobowiàzaƒ w terminie. Taki scenariusz pociàgnà∏by za sobà po-

wszechne zak∏ócenia w funkcjonowaniu rynków finansowych, prowadzàc

do wystàpienia ryzyka systemowego nawet dla ca∏ej gospodarki.

W przypadku systemów rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych ist-

nieje tak˝e ryzyko utraty lub niedost´pnoÊci zdeponowanych papierów warto-

Êciowych w wyniku niewyp∏acalnoÊci lub zaniedbania banku-depozytariusza

bàdê innych okolicznoÊci dotyczàcych tego banku (ryzyko depozytariusza). To

równie˝ mo˝e wp∏ynàç na zdolnoÊç uczestnika do przedstawienia papierów war-

toÊciowych we w∏aÊciwym momencie.

11 Dotychczas EBC nie musia∏ korzystaç z uprawnieƒ regulacyjnych jakie nadaje mu art. 22

Statutu ESBC. Szczegó∏owe omówienia zakresu uprawnieƒ regulacyjnych EBC

wynikajàcych z art. 22 Statutu mo˝na znaleêç w artykule pt. The role of the Eurosystem in

payment and clearing systems w Biuletynie Miesi´cznym EBC z kwietnia 2002 r.
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Systemy p∏atnoÊci oraz rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych powin-

ny byç nie tylko bezpieczne, ale tak˝e sprawne i proste w dzia∏aniu, zarówno

z punktu widzenia samych uczestników, jak i ca∏ej gospodarki. Jednak zawsze na-

le˝y znaleêç kompromis mi´dzy obni˝eniem kosztów a spe∏nieniem innych celów,

na przyk∏ad zapewnieniem bezpieczeƒstwa. Potrzebne sà zatem minimalne stan-

dardy i zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa i sprawnoÊci dzia∏ania, które u∏atwià

uczestnikom systemów p∏atnoÊci oraz rozliczania i rozrachunku papierów warto-

Êciowych podejmowanie decyzji, co z kolei korzystnie wp∏ynie na konkurencj´

mi´dzy obiema kategoriami systemów i pozwoli uniknàç arbitra˝u regulacyjnego.

Dlatego w∏aÊnie, zgodnie z mandatem nadanym Eurosystemowi przez Traktat

WE oraz Statut ESBC, cele polityczne Eurosystemu ukierunkowane sà na zapew-

nienie bezpieczeƒstwa i sprawnoÊci systemów. W tym celu Eurosystem: 

• zapewnia rozwiàzania w zakresie p∏atnoÊci oraz rozrachunku papierów warto-

Êciowych;

• nadzoruje systemy z punktu widzenia ich sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa.

3 .3 . 1 Rozw iàzan i a  w zakre s i e  s y s t emów p ∏ a tno Ê c i  i r o z r a chunku

pap i e rów war to Ê c i owych

Zgodnie ze swoim statutowym zadaniem popierania sprawnego funkcjonowania

systemów p∏atniczych, Eurosystem zapewnia szereg rozwiàzaƒ potrzebnych

do obs∏ugi p∏atnoÊci oraz rozrachunku papierów wartoÊciowych, z których naj-

wa˝niejszym jest system TARGET.

Sy s t em TARGET

Eurosystem stworzy∏ TARGET (ang. Trans-European Automated Real-time

Gross Settlement Express Transfer – transeuropejski zautomatyzowany b∏yska-

wiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym) do obs∏ugi wysoko-

kwotowych p∏atnoÊci w euro w ca∏ej strefie euro. System TARGET zapewnia

równe warunki wszystkim uczestnikom rynku, a tak˝e umo˝liwia terminowà

i bezpiecznà realizacj´ zwiàzanych z politykà pieni´˝nà transakcji mi´dzy krajo-

wymi bankami centralnymi Eurosystemu i instytucjami kredytowymi. Jest to je-

dyny system obs∏ugujàcy transgraniczne p∏atnoÊci w euro, do którego wszyscy

uczestnicy operacji w sferze polityki pieni´˝nej majà bezpoÊredni dost´p. Umo˝-

liwia zatem funkcjonowanie rynku pieni´˝nego strefy euro jako wspólnego ryn-

ku oraz realizacj´ wspólnej polityki pieni´˝nej.

Obecny  s y s t em

Uruchomiony 4 stycznia 1999 r. TARGET jest systemem zdecentralizowanym.

Obejmuje i ∏àczy ze sobà szesnaÊcie krajowych systemów RTGS oraz mecha-

nizm p∏atnoÊci EBC. Oprócz dwunastu paƒstw strefy euro do systemu TARGET

nale˝à systemy RTGS Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a od marca 2005 r.

równie˝ Polski. W 2007 r. do systemu ma si´ przy∏àczyç S∏owenia. 

Wytyczne EBC w sprawie systemu TARGET12 okreÊlajà zasady jego dzia∏a-

nia ∏àcznie z elementami krajowymi. Wyznaczajà tak˝e szereg minimalnych
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wymagaƒ wspólnych (np. kryteria dost´pu, jednostk´ waluty, zasady dotyczà-

ce op∏at, godziny dzia∏ania, a tak˝e zasady dotyczàce p∏atnoÊci, nieodwracal-

noÊci, ostatecznoÊci i kredytu technicznego), które muszà spe∏niaç wszystkie

krajowe systemy RTGS uczestniczàce w systemie TARGET. Z krajowymi

bankami centralnymi spoza strefy euro uczestniczàcymi w systemie TARGET

Eurosystem zawar∏ wielostronnà umowà zawierajàcà te same postanowienia,

co powy˝sze wytyczne.

Korzystanie z systemu TARGET jest obowiàzkowe w przypadku p∏atnoÊci bezpo-

Êrednio wynikajàcych z nast´pujàcych rodzajów transakcji lub z nimi zwiàzanych:

i. operacji polityki pieni´˝nej Eurosystemu;

ii. rozrachunku operacji walutowych z udzia∏em Eurosystemu po stronie euro;

iii. rozrachunku w systemach wysokokwotowych obs∏ugujàcych transfery w euro.

W przypadku innych rodzajów p∏atnoÊci, takich jak mi´dzybankowe i komercyj-

ne p∏atnoÊci w euro, uczestnicy rynku mogà wybraç mi´dzy systemem TARGET

i innymi systemami p∏atnoÊci.

W 2005 r. TARGET obs∏ugiwa∏ 89% ∏àcznych obrotów p∏atnoÊci wysokokwoto-

wych w euro. Na koniec 2004 r. system mia∏ ponad 10.000 uczestników i docie-

ra∏ w sumie do oko∏o 50.000 instytucji13.

TARGET2

Obecna struktura systemu TARGET zosta∏a ustalona w 1994 r. zgodnie z zasadà

minimalnej harmonizacji oraz po∏àczenia istniejàcych infrastruktur. Takie podej-

Êcie najskuteczniej zagwarantowa∏o, ˝e system b´dzie móg∏ dzia∏aç od samego

poczàtku trzeciego etapu UGW. Jednak w Êwietle rosnàcej integracji finansowej

strefy euro oraz coraz wi´kszej zbie˝noÊci wymagaƒ biznesowych uczestników

systemu, w paêdzierniku 2002 r. rozpocz´to przygotowania do uruchomienia no-

wego, udoskonalonego systemu (TARGET2). Ma on zaczàç dzia∏aç w 2007 r.

Nowa generacja systemu TARGET b´dzie: (i) lepiej odpowiadaç na potrzeby

klientów dzi´ki daleko idàcemu ujednoliceniu poziomu us∏ug, (ii) zapewniaç

wi´kszà efektywnoÊç kosztowà; (iii) umo˝liwiaç szybkà adaptacj´ do przysz∏ych

zmian sytuacji, w tym do dalszego rozszerzenia UE i Eurosystemu. JednoczeÊnie

krajowe banki centralne pozostanà odpowiedzialne za rachunki instytucji kredy-

towych i stosunki biznesowe z nimi.

Tym bankom centralnym, które zdecydujà si´ przy∏àczyç i zrezygnowaç

z w∏asnych platform RTGS, TARGET 2 zaoferuje jednà, wspólnà platform´.

Do nowego systemu wejdà wszystkie banki centralne Eurosystemu. Swój

udzia∏ potwierdzi∏ te˝ duƒski Danmarks Nationalbank, natomiast szwedzki

Sveriges Riksbank oraz Bank of England pozostanà poza nim. Banki central-

12 Wytyczne EBC/2001/3 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Transeuropejskiego

Zautomatyzowanego B∏yskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie

Rzeczywistym (TARGET) (Dz.U. L 140, 24.05.2001, str. 72), znowelizowane na mocy

wytycznych EBC/2003/6 z dnia 4 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 113, 7.05.2003, str. 74).
13 Zob. EBC (2006): Raport Roczny 2005, rozdzia∏ 2, cz´Êç 2.



103

ne kilku nowych krajów Unii Europejskiej przy∏àczà si´ do TARGET2 dopie-

ro po wprowadzeniu euro.

Agent  roz ra chunkowy  d l a  s y s t emów prywatnych

Eurosystem pe∏ni te˝ funkcj´ agenta rozrachunkowego dla systemów p∏atno-

Êci, których sam nie obs∏uguje. Na przyk∏ad EBC jest agentem rozrachunko-

wym systemu EURO1 prowadzonego przez stowarzyszenie Euro Banking

Association (EBA), zaÊ niektóre krajowe banki centralne prowadzà rozrachu-

nek prywatnych detalicznych systemów p∏atnoÊci lub rozrachunku papierów

wartoÊciowych. Powierzenie Europejskiemu Bankowi Centralnemu i niektó-

rym krajowym bankom centralnym funkcji agentów rozrachunkowym ma za-

gwarantowaç, ˝e rozrachunek obs∏ugiwanych przez nie systemów b´dzie od-

bywa∏ si´ w pieniàdzu banku centralnego, tak aby zminimalizowaç ryzyko

niepowodzenia, które mog∏oby mieç fatalne konsekwencje dla ca∏ego syste-

mu finansowego.

Z in t eg rowany  Sy s t em Roz ra chunku  C i àg ∏ ego

Zintegrowany System Rozrachunku Ciàg∏ego (ang. Continuous Linked Settle-

ment – CLS) dzia∏ajàcy od 2002 r. s∏u˝y do rozrachunku transakcji walutowych

mi´dzy nale˝àcymi do niego bankami na zasadzie p∏atnoÊç za p∏atnoÊç w ksi´-

gach rachunkowych CLS Bank z siedzibà w Nowym Jorku. System jest nadzo-

rowany przez amerykaƒski Bank Rezerwy Federalnej. EBC udost´pnia rachunek

systemowi CLS i pe∏ni funkcj´ nadzorczà w odniesieniu do euro – drugiej

pod wzgl´dem wa˝noÊci waluty systemu.

Sy s t emy  p ∏ a tno Ê c i  de ta l i c znych

Udzia∏ Eurosystemu w systemach p∏atnoÊci detalicznych jest zró˝nicowany. Nie-

które krajowe banki centralne strefy euro, na przyk∏ad w∏oski (Banca d’Italia),

belgijski (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) i niemiec-

ki (Deutsche Bundesbank) od dawna prowadzà systemy p∏atnoÊci detalicznych.

Oferujà one neutralne i otwarte sieci, w których mogà uczestniczyç wszystkie

banki niezale˝nie od skali dzia∏alnoÊci. Stopieƒ zaanga˝owania Eurosystemu

w systemy p∏atnoÊci detalicznych b´dzie w znacznej mierze zale˝eç od dzia∏aƒ

podejmowanych w przysz∏oÊci przez sektor bankowy na rzecz stworzenia spraw-

nej infrastruktury obs∏ugi p∏atnoÊci detalicznych w euro.

Sy s t em banków cen t r a l ny ch  ko re spondentów

Z braku odpowiednich rozwiàzaƒ rynkowych u∏atwiajàcych transgraniczne prze-

kazywanie aktywów w strefie Eurosystem stworzy∏ na potrzeby w∏asnych opera-

cji system banków centralnych korespondentów (Correspondent Central Ban-

king Model – CCBM). Dzi´ki temu wszyscy uczestnicy systemu p∏atnoÊci

i uczestnicy operacji w zakresie polityki pieni´˝nej mogà zabezpieczaç operacje

kredytowe Eurosystemu bez wzgl´du na miejsce zlokalizowania zabezpieczenia.

W tym celu krajowe banki centralne pe∏nià wobec siebie nawzajem funkcj´ po-

wierników. System CCBM jest rozwiàzaniem przejÊciowym do czasu pojawie-
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nia si´ alternatywnych rozwiàzaƒ rynkowych; nie zosta∏ stworzony z zamiarem

konkurowania z rynkowymi inicjatywami dotyczàcymi transgranicznej obs∏ugi

operacji rynkowych.

Cent ra l ny  depozy t  pap i e rów war to Ê c i owych

Krajowe banki centralne Eurosystemu zawsze odgrywa∏y czynnà rol´ w roz-

rachunku papierów wartoÊciowych. Wprawdzie wiele zadaƒ przej´∏y obecnie

podmioty prywatne, ale niektóre krajowe banki centralne nadal pe∏nià funk-

cj´ centralnego depozytu papierów wartoÊciowych (CDPW) lub prowadzà re-

jestr papierów wartoÊciowych w odniesieniu do cz´Êci rzàdowych i innych

papierów wartoÊciowych.

3 .3 . 2 Nadzó r  nad sy s t emami  p ∏ a tno Ê c i  i r o z r a chunku  pap i e rów

war to Ê c i owych

Organ pe∏niàcy nadzór nad systemami p∏atnoÊci wyznacza standardy bezpieczeƒ-

stwa i zapewnia ich przestrzeganie. Jego g∏ównym celem, osiàganym przez po-

∏àczenie tzw. perswazji moralnej i regulacji prawnych, jest ochrona funkcjono-

wania systemów p∏atnoÊci. Nadzór nad tymi systemami ró˝ni si´ zatem od nad-

zoru bankowego, który polega na monitorowaniu dzia∏alnoÊci poszczególnych

banków i instytucji finansowych w celu zapewnienia ich stabilnoÊci finansowej

oraz – czy te˝ przede wszystkim – ochrony depozytariuszy i klientów banków.

Od 1999 r. za nadzór nad systemami p∏atnoÊci odpowiadajà wspólnie EBC i kra-

jowe banki centralne strefy euro. EBC nadzoruje systemy p∏atnoÊci wysokokwo-

towych o zasi´gu ogólnoeuropejskim (w tym TARGET), natomiast banki krajo-

we pe∏nià nadzór nad w∏aÊciwymi systemami krajowymi.

Nadzór nad systemami p∏atnoÊci odbywa si´ zgodnie ze standardami bezpieczeƒ-

stwa i efektywnoÊci okreÊlonymi przez EBC dla systemów dzia∏ajàcych w euro.

W lutym 2001 r. EBC przyjà∏ „Podstawowe zasady dla systemowo wa˝nych sys-

temów p∏atnoÊci” (ang. Core Principles for Systemically Important Payment Sys-

tems)14 opracowane w styczniu 2001 r. przez Komitet ds. systemów p∏atnoÊci

i systemów rozrachunku grupy G10 (ang. Committee on Payment and Settlement

Systems – CPSS)15. Stanowià one obecnie cz´Êç standardów stosowanych przez

EBC i krajowe banki centralne Eurosystemu przy monitorowaniu systemów p∏at-

noÊci wysokokwotowych w euro.

Je˝eli chodzi o nadzór nad systemami rozliczania i rozrachunku papierów warto-

Êciowych, uprawnienia Eurosystemu nie sà tak wyraênie okreÊlone i nie majà

charakteru wy∏àcznego. Tym niemniej od 2001 r. ESBC wspó∏pracuje ÊciÊle

w tej dziedzinie z Komitetem Europejskich Regulatorów Rynku Papierów War-

toÊciowych (ang. Committee of European Securities Regulators – CESR). Grupa

14 Publikacja CPSS nr 43 pt. Core Principles for Systemically Important Payment Systems,

wydana przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych w styczniu 2001 r.
15 CPSS jest sta∏ym komitetem utworzonym przez prezesów banków centralnych paƒstw grupy

G10, z siedzibà przy Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych (zob. podrozdzia∏ 5.4).
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robocza z∏o˝ona z przedstawicieli wszystkich banków centralnych ESBC

i wszystkich organów regulacyjnych nale˝àcych do CESR opracowa∏a europej-

skie standardy rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych na podstawie

rekomendacji CPSS i Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Komisji Papierów

WartoÊciowych (ang. International Organization of Securities Commissions –

IOSCO). Celem standardów ESBC-CESR jest zwi´kszenie bezpieczeƒstwa, so-

lidnoÊci i efektywnoÊci systemów rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊcio-

wych w Unii Europejskiej. Uwzgl´dniajà one te˝ potrzeb´ eliminacji czynników

utrudniajàcych sprawny przebieg rozliczania i rozrachunku transakcji transgra-

nicznych na tym obszarze.

Eurosystem zach´ca ponadto uczestników rynku do rozwa˝ania potencjalnych

przysz∏ych trudnoÊci i planowania rozwiàzaƒ. Eurosystem stanowi forum,

na którym uczestnicy rynku mogà prowadziç debat´ (w formie spotkaƒ dwu-

i wielostronnych, prezentacji, wystàpieƒ i publikacji) o mo˝liwoÊci dalszego

ulepszania systemów p∏atnoÊci oraz rozwoju infrastruktury. W dziedzinie sys-

temów rozrachunku papierów wartoÊciowych EBC uwa˝nie monitoruje proces

konsolidacji, zgodnie z przyj´tà w tym zakresie politykà majàcà na celu

zwi´kszenie efektywnoÊci, zw∏aszcza transgranicznych transferów papierów

wartoÊciowych w strefie euro.

3 .4 BANKNOTY  I MONETY  EURO

Art. 106 Traktatu WE oraz art. 16 Statutu ESBC stanowià, ˝e Rada Prezesów

EBC ma wy∏àczne prawo do zatwierdzania emisji banknotów w strefie euro.

EBC i krajowe banki centralne sà jedynymi instytucjami uprawnionymi do emi-

sji banknotów b´dàcych prawnym Êrodkiem p∏atniczym w strefie euro. Zgodnie

z art. 106 ust. 2 Traktatu, prawo emisji przez kraje strefy euro jest ograniczone

do monet, „z zastrze˝eniem zgody EBC co do wielkoÊci emisji”.

T ryb  em i s j i  banknotów eu ro

W latach 1999–2002, z braku banknotów denominowanych w euro, jedynym

prawnym Êrodkiem p∏atniczym w strefie euro by∏y banknoty narodowe obowià-

zujàcych walut. By∏y one emitowane przez krajowe banki centralne za zgodà Ra-

dy Prezesów EBC, ale w przeciwieƒstwie do rozwiàzania przyj´tego nast´pnie

dla banknotów euro, ka˝dy krajowy bank centralny emitowa∏ banknoty krajowe

na w∏asne potrzeby i na w∏asny rachunek.

Od 1 stycznia 2002 r. krajowe banki centralne i EBC wspólnie prowadzà emi-

sj´ banknotów euro. W przeciwieƒstwie do banknotów krajowych, na bankno-

tach euro nie podaje si´, który bank centralny je wyemitowa∏. Krajowe banki

centralne Eurosystemu majà obowiàzek przyjmowaç banknoty euro wprowa-

dzone do obiegu przez innych cz∏onków Eurosystemu; banknoty te nie podle-

gajà zwrotowi do kraju, gdzie zosta∏y wyemitowane. Chocia˝ jednak mo˝-

na przyjàç, ˝e banknoty te stanowià zobowiàzanie Eurosystemu jako ca∏oÊci,

banki centralne muszà wyst´powaç jako ich prawni emitenci, gdy˝ Eurosys-

tem nie posiada osobowoÊci prawnej.
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Zakoƒczone sukcesem wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro 1 stycznia

2002 r. uwieƒczy∏o d∏ugie i staranne przygotowania trwajàce od poczàtku lat 90.

Banknoty  eu ro

Prace nad pierwszà serià banknotów euro rozpoczà∏ Europejski Instytut Walutowy w ra-

mach przygotowaƒ do trzeciego etapu UGW, a zakoƒczy∏ je EBC.

Przygotowania rozpocz´to w 1992 r. pod auspicjami Komitetu Prezesów. Z uwagi

na d∏ugi czas realizacji Komitet Prezesów powo∏a∏ Grup´ Roboczà ds. druku i emisji

banknotu europejskiego, w sk∏ad której weszli g∏ówni skarbnicy i dyrektorzy drukarni

krajowych banków centralnych.

W czerwcu 1995 r., po zasi´gni´ciu opinii historyków sztuki, grafików i specjalistów

od marketingu, Rada EIW wybra∏a dwa tematy do projektu banknotów: 

• „Epoki i style Europy”, przedstawiajàce siedem okresów architektonicznych w dzie-

jach Europy: antyk, styl romaƒski, gotyk, renesans, barok i rokoko, architektur´ in˝y-

nieryjnà oraz architektur´ XX wieku;

• projekt abstrakcyjny lub wspó∏czesny.

Rada EIW ustali∏a tak˝e, ˝e b´dzie siedem nomina∏ów banknotów – 5, 10, 20, 50, 100,

200 i 500 euro.

Konkurs na projekt banknotów rozpoczà∏ si´ 12 lutego 1996 r. i trwa∏ siedem miesi´cy.

W po∏owie wrzeÊnia, po zakoƒczeniu konkursu, krajowe banki centralne sprawdzi∏y pro-

jekty pod kàtem mo˝liwoÊci druku i zgodnoÊci z warunkami, po czym przes∏a∏y zatwier-

dzone projekty do notariusza we Frankfurcie nad Menem, który w miejsce identyfikato-

ra autora wstawi∏ trzycyfrowy kod. Anonimowe projekty przekazano nast´pnie do EBC.

W dniach 26 i 27 wrzeÊnia 1996 r. w siedzibie EIW zebra∏o si´ jury w sk∏adzie 14 nieza-

le˝nych ekspertów w dziedzinie marketingu, projektowania i historii sztuki, pod prze-

wodnictwem Sekretarza Generalnego EIW. Cz∏onkowie jury, reprezentujàcy wszystkie

paƒstwa cz∏onkowskie UE z wyjàtkiem Danii (duƒski bank centralny nie przys∏a∏ eksper-

ta, gdy˝ Dania postanowi∏a nie przyst´powaç do strefy euro) ocenili projekty na podsta-

wie szeregu kryteriów: oryginalnoÊci, estetyki, funkcjonalnoÊci, odbioru spo∏ecznego,

równouprawnienia p∏ci oraz braku uprzedzeƒ narodowoÊciowych. Po starannej analizie

jury sporzàdzi∏o dwie krótkie listy pi´ciu najlepszych projektów z obu tematów.

W dniach 7-13 paêdziernika 1996 r. europejski instytut Gallupa przeprowadzi∏ sonda˝

opinii publicznej na temat dziesi´ciu wybranych banknotów z udzia∏em ponad 2.000

osób z wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE oprócz Danii. Wyniki sonda˝u, ocen´ ju-

ry oraz ocen´ technicznà wykonanà przez Grup´ Roboczà ds. druku i emisji banknotu

europejskiego przekazano Radzie EIW w grudniu 1996 r.

R a m k a  1 5 O d p ro j e k t u  d o o b i e g u  –  p r z y go t ow a n i e
b a n k n o t ów  i m o n e t  e u ro
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3 grudnia 1996 r. Rada EIW wy∏oni∏a zwyci´zc´ konkursu. Zosta∏ nim Robert Kali-

na z banku centralnego Austrii. Motywem przewodnim jego projektu sà „Epoki i style

Europy”. Zwyci´ska seria banknotów przedstawia okna, bramy i mosty z ró˝nych okre-

sów historycznych, ilustrujàce wspólne dziedzictwo kulturowe Europy, a tak˝e symbo-

lizujàce Êwit nowej ery i wizj´ przysz∏oÊci.

Okna i bramy na przedniej stronie wszystkich banknotów symbolizujà ducha otwartoÊci

i wspó∏pracy w Europie. DwanaÊcie gwiazd Unii Europejskiej przedstawia dynamizm

i harmoni´ wspó∏czesnej Europy. Na odwrocie banknotów widniejà mosty – od najwcze-

Êniejszych konstrukcji do nowoczesnych mostów wiszàcych. Stanowià one metafor´ ko-

munikacji mi´dzy narodami Europy i mi´dzy Europà a resztà Êwiata.

Projekty banknotów zawierajà ponadto:

• nazw´ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRV);

• dwanaÊcie gwiazd b´dàcych symbolem Unii Europejskiej;

• akronim nazwy emitenta banknotów w pi´ciu wariantach j´zykowych – BCE, ECB,

EZB, EKT i EKP;

• podpis prezesa EBC.

Po przeprowadzeniu szczegó∏owych badaƒ naukowych wybrano dominujàce kolory

banknotów, tak aby u∏atwiç u˝ytkownikom rozró˝nianie nomina∏ów. Zasi´gni´to tak˝e

opinii Europejskiej Unii Niewidomych, by uwzgl´dniç potrzeby osób niewidzàcych

i niedowidzàcych. W efekcie uzgodniono, ˝e banknoty o ró˝nych nomina∏ach b´dà ró˝-

nej wielkoÊci, nomina∏ b´dzie zapisany du˝ymi cyframi, a w okreÊlonych miejscach

banknotu zostanà umieszczone elementy wyczuwalne dotykiem.

Banknoty euro zawierajà szereg zabezpieczeƒ (nitka zabezpieczajàca, druk stalorytni-

czy, hologramy), które majà chroniç je przed sfa∏szowaniem i umo˝liwiç u˝ytkownikom

rozpoznanie na pierwszy rzut oka, czy banknot jest autentyczny. Papier banknotowy za-

wiera w∏ókna fluorescencyjne oraz jedno- i wielotonalne znaki wodne. Szereg innych

ukrytych zabezpieczeƒ do odczytu maszynowego umo˝liwia weryfikacj´ autentycznoÊci

banknotów przez krajowe banki centralne i podmioty zajmujàce si´ obs∏ugà gotówki.

W 1998 r. Rada Prezesów EBC zatwierdzi∏a ostateczne specyfikacje techniczno-projek-

towe nowych banknotów, których produkcja – po serii dzia∏aƒ przygotowawczych – roz-

pocz´∏a si´ w lipcu 1999 r. Decyzja o wyborze miejsca druku pierwszej partii bankno-

tów na potrzeby wymiany poszczególnych krajów nale˝a∏a do kompetencji narodowych

banków centralnych. W produkcji 15 miliardów banknotów potrzebnych do wymiany

gotówki wzi´∏o udzia∏ pi´tnaÊcie drukarni i dziewi´ç papierni. Od czasu wprowadzenia

banknotów euro do obiegu bie˝àce potrzeby produkcyjne okreÊla si´ raz w roku, a za-

opatrzenie w banknoty o ró˝nych nomina∏ach prowadzi w ramach wspólnej puli dwana-

Êcie krajowych banków centralnych strefy euro. 
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Odpowiednie procedury nadzoru i kontroli jakoÊci majà zapewniç, ˝e wszystkie banknoty

b´dà identyczne i zgodne ze specyfikacjà technicznà. Dzi´ki temu ka˝dy automat do przyj-

mowania i wydawania gotówki w strefie euro akceptuje wszystkie banknoty euro. 

Monety  eu ro

Monety euro w oÊmiu nomina∏ach (1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro) zosta∏y

przygotowane przez Grup´ Roboczà Dyrektorów Mennic, a emitujà je paƒstwa strefy

euro. Monety euro majà jednà stron´ wspólnà, która jest zawsze jednakowa, oraz stron´

narodowà, na której w okr´gu 12 gwiazd b´dàcych symbolem UE ka˝dy z dwunastu kra-

jów strefy euro umieszcza w∏asny projekt. Strona wspólna zosta∏a zaprojektowana przez

Luca Luycxa z Królewskiej Mennicy Belgijskiej w wyniku konkursu zorganizowanego

przez Komisj´ Europejskà i po zatwierdzeniu przez Rad´ UE. Monety o nomina∏ach 1,

2 i 5 centów przedstawiajà Europ´ na tle na kuli ziemskiej, 10, 20 i 50 centów – Europ´

jako grup´ osobnych krajów, a 1 i 2 euro Europ´ zjednoczonà. Podobnie jak banknotów,

monet tych mo˝na u˝ywaç wsz´dzie w strefie euro niezale˝nie od tego, jakiego kraju do-

tyczy ich strona narodowa. 

Monety euro majà specjalne w∏aÊciwoÊci u∏atwiajàce u˝ytkownikom, zw∏aszcza osobom

niewidomym i niedowidzàcym, rozpoznawanie ich nomina∏ów. Na przyk∏ad kraw´dzie

monet o kolejnych nomina∏ach sà ró˝ne. Zastosowanie zaawansowanej technologii pro-

dukcji monet bimetalicznych o szczególnych w∏asnoÊciach magnetycznych utrudnia

sfa∏szowanie monet 1 i 2 euro. Temu samemu s∏u˝à litery (ró˝ne w ró˝nych krajach) wy-

bite na kraw´dzi monety 2 euro. 

Mennice krajowe odpowiadajà za zapewnienie jakoÊci bitych monet zgodnie ze wspól-

nymi standardami. Przed dokonaniem wymiany pieni´dzy wyprodukowano oko∏o 52

miliardów monet euro. IloÊç ta zosta∏a zatwierdzona przez EBC, do którego kompeten-

cji nale˝y zatwierdzanie ca∏kowitej wartoÊci emisji monet planowanych w poszczegól-

nych paƒstwach cz∏onkowskich. 

Wprowadzen i e  banknotów i monet  eu ro

1 marca 2001 r. we wszystkich dwunastu paƒstwach strefy euro ruszy∏a wieloj´zycz-

na kampania informacyjna na temat nowych banknotów i monet euro oraz wymiany pie-

ni´dzy. W 2002 r. odby∏a si´ kampania pod has∏em „EURO. Nasz pieniàdz” b´dàca uzu-

pe∏nieniem ró˝nych inicjatyw krajowych.

W ramach przygotowaƒ do wymiany pieni´dzy zaopatrzono w banknoty euro banki,

a za ich poÊrednictwem inne podmioty zajmujàce si´ obs∏ugà gotówki – urz´dy pocz-

towe, firmy konwojujàce, firmy obs∏ugujàce automaty wrzutowe oraz jednostki han-

dlu detalicznego. Dzi´ki temu wymiana banknotów krajowych prowadzona w ca∏ej

strefie euro od 1 stycznia 2002 r. przebieg∏a szybko i sprawnie. W banknoty zaopa-

trzono tak˝e banki centralne spoza strefy euro, w szczególnoÊci w innych paƒstwach

cz∏onkowskich oraz kilku innych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej i basenu

Morza Âródziemnego. 
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EBC emituje 8% ca∏kowitej wartoÊci emisji banknotów w Eurosystemie. Ponie-

wa˝ wszystkich cz∏onków Eurosystemu obowiàzuje zasada solidarnoÊci, EBC

dzia∏a jako jeden z prawnych emitentów, w zwiàzku z czym wykazuje wyemito-

wane przez siebie banknoty w bilansie. W praktyce sà one wprowadzane do obie-

gu przez krajowe banki centralne, które tym samym zaciàgajà zobowiàzanie

w odpowiedniej wysokoÊci w stosunku do EBC. Zobowiàzanie to jest oprocen-

towane wed∏ug podstawowej stopy procentowej EBC (zob. punkt 3.8.1).

Pozosta∏e 92% banknotów emitowane jest przez krajowe banki centralne propor-

cjonalnie do ich udzia∏ów w kluczu kapita∏owym EBC. Ró˝nica mi´dzy przypa-

dajàcym na ka˝dy krajowy bank centralny udzia∏em w ca∏kowitej liczbie bank-

notów w obiegu a iloÊcià banknotów faktycznie do obiegu wprowadzonych obli-

czana jest co miesiàc i rejestrowana jako oprocentowana nale˝noÊç lub zobowià-

zanie wewnàtrz Eurosystemu16.

Taki sposób podzia∏u emisji banknotów euro mi´dzy krajowe banki centralne eli-

minuje przesuni´cia banknotów w bilansach krajowych banków centralnych

w ramach systemu wielu emitentów, w którym istnieje pe∏na zamiennoÊç bank-

notów euro. W przeciwnym razie, taka „w´drówka” banknotów, tzn. przesuni´-

cie gotówki z jednego kraju strefy euro do drugiego, mog∏aby powodowaç, ˝e da-

ne jednego banku centralnego dotyczàce liczby banknotów w obiegu mog∏yby

wzrastaç kosztem innego banku. To zaÊ mog∏oby znaczàco wp∏ywaç na bilanse

tych krajów i z czasem skutkowaç wyraênym zniekszta∏ceniem systemu ewiden-

cjonowania, do którego trafiajà bilanse banków centralnych. 

Ca∏kowity stan emisji banknotów przez Eurosystem (po skompensowaniu sald

wewnàtrz Eurosystemu) og∏aszany jest przez EBC co tydzieƒ w skonsolidowa-

nym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu. Obecnie wartoÊç banknotów euro

w obiegu wynosi grubo ponad 500 mld euro, przy czym szacuje si´, ˝e znacz-

na ich cz´Êç znajduje si´ w posiadaniu nierezydentów strefy euro.

Produkc j a  banknotów eu ro

Podczas przygotowaƒ do wymiany pieni´dzy w 2002 r. poszczególne krajowe

banki centralne dwunastu paƒstw strefy euro odpowiada∏y za zaspokojenie zapo-

trzebowania w∏asnego kraju na wszystkie siedem nomina∏ów. Od tej pory rocz-

na produkcja banknotów o ró˝nych nomina∏ach (w celu wymiany banknotów

nienadajàcych si´ do dalszego u˝ytkowania) zosta∏a rozdzielona mi´dzy krajowe

banki centralne w taki sposób, ˝e ka˝dy z nich odpowiada za produkcj´ tylko jed-

nego lub kilku nomina∏ów wyznaczonych przez Rad´ Prezesów EBC. Ten tak

zwany „zdecentralizowany system zbiorczy” zostanie zastàpiony jednolità proce-

durà przetargowà Eurosystemu, która zacznie obowiàzywaç najpóêniej 1 stycz-

nia 2012 r. Nowa procedura jest zgodna z zasadami otwartej gospodarki rynko-

wej i unijnymi przepisami w sprawie konkurencji. Ma na celu zapewnienie rów-

nego traktowania wszystkich drukarni banknotów, które chcia∏yby uczestniczyç

16 Je˝eli krajowy bank centralny wprowadzi do obiegu wi´cej banknotów ni˝ wynika z jego

udzia∏u w kluczu kapita∏owym, zaciàga oprocentowane zobowiàzanie wobec pozosta∏ych

uczestników Eurosystemu – i odwrotnie.



110

w jednolitych przetargach Eurosystemu oraz zagwarantowanie jawnoÊci i bezpie-

czeƒstwa produkcji banknotów euro. Przed wejÊciem w ˝ycie tej procedury obo-

wiàzywaç b´dzie okres przejÊciowy, tak by daç krajowym bankom centralnym

i drukarniom czas na przygotowanie si´ do nowych zasad.

Prze c iwdz i a ∏ an i e  f a ∏ s z e r s twom

EBC stara si´ chroniç banknoty euro przez fa∏szerstwami dzi´ki utrzymaniu naj-

wy˝szych mo˝liwych standardów jakoÊci. Przy projektowaniu i produkcji bank-

notów stosuje si´ najbardziej zaawansowane Êwiatowe rozwiàzania w przeciw-

dzia∏aniu fa∏szerstwom. Dotychczas liczba wykrytych falsyfikatów jest ni˝sza

ni˝ w przypadku dawnych walut narodowych sprzed wymiany pieni´dzy.

W 2002 r. EBC stworzy∏ Centrum Analiz Fa∏szerstw, którego zadaniem jest

zbieranie i wprowadzanie do bazy danych statystycznych i technicznych in-

formacji o fa∏szerstwach z krajowych oÊrodków analitycznych. Informacje te

udost´pnia si´ wszystkim organom zajmujàcym si´ zwalczaniem fa∏szerstw.

EBC nawiàza∏ Êcis∏à wspó∏prac´ z Europolem (odpowiedzialnym za popraw´

wspó∏dzia∏ania organów krajowych paƒstw cz∏onkowskich zajmujàcych si´

zwalczaniem fa∏szerstw walut, zw∏aszcza euro) oraz z Interpolem i Komisjà

Europejskà. Wspó∏praca ma zwi´kszyç efektywnoÊç dzia∏ania tych organiza-

cji. Przy EBC dzia∏a tak˝e Mi´dzynarodowe Centrum Przeciwdzia∏ania Fa∏-

szerstwom, obs∏ugiwane przez pracowników EBC i innych organów emitujà-

cych pieniàdze.

EBC uwa˝nie monitoruje nowe rozwiàzania w bran˝y graficznej i ocenia je

pod kàtem mo˝liwoÊci wykorzystania do produkcji wysokiej jakoÊci falsyfika-

tów. Z uwagi na szybki post´p techniczny Eurosystem inwestuje znaczne kwoty

w prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na ulepszenie istniejàcych zabez-

pieczeƒ i opracowanie rozwiàzaƒ do przysz∏ych projektów banknotów.

Udz i a ∏  EBC  w emi s j i  mone t

EBC okreÊla co roku liczb´ monet, jakà mogà wyemitowaç poszczególne kraje.

Uwzgl´dnia przy tym szacunki krajowe na nadchodzàcy rok.

Nomina∏y i specyfikacje techniczne monet euro okreÊla w∏aÊciwe Rozporzàdze-

nie Rady17. Mennice krajowe sà odpowiedzialne za jakoÊç monet i zgodnoÊç ze

specyfikacjà zapewniajàcà mo˝liwoÊç u˝ywania monet w ca∏ej strefie euro.

Na mocy porozumienia z Grupà Roboczà Dyrektorów Mennic Europejski Bank

Centralny pe∏ni funkcje niezale˝nego kontrolera jakoÊci monet.

Monety euro sà wprowadzane do obiegu przez krajowe banki centralne Euro-

systemu w imieniu odpowiednich rzàdów. Zasoby monet w posiadaniu krajo-

wych banków centralnych sà traktowane jako po˝yczka na rzecz sektora pry-

watnego, ale zgodnie z art. 6 Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 3603/93 z dnia

17 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nomina∏ów i specyfikacji

technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 139, 11.05.1998, str. 6).
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13 grudnia 1993 r.18 dopuszcza si´ ujmowanie tych zasobów jako kapita∏ów

obrotowych pod warunkiem, ˝e nie przekraczajà 10% monet b´dàcych

w obiegu (zob. punkt 2.5.5).

3 .5 GROMADZEN IE  I ZESTAWIAN IE  STATYSTYK

W celu prowadzenia polityki pieni´˝nej i realizacji innych zadaƒ Eurosystemu

EBC wykorzystuje szeroki zakres danych gospodarczych i finansowych.

Pods tawy  p rawne  dz i a ∏ a l no Ê c i  s t a t y s t y c zne j  EBC

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu ESBC, EBC mo˝e gromadziç dane statystyczne po-

trzebne do realizacji niektórych lub wszystkich zadaƒ wymienionych w art. 105

Traktatu WE i art. 3 Statutu. Dà˝àc do zapewnienia zgodnoÊci z wymogami sta-

tystycznymi Europejski Bank Centralny stara si´ jednoczeÊnie minimalizowaç

obcià˝enia zwiàzane ze sprawozdawczoÊcià statystycznà nak∏adane na instytucje

kredytowe i inne podmioty sprawozdawcze.

Dzia∏alnoÊç EBC w zakresie statystyki reguluje Rozporzàdzenie Rady19 przyj´te

na podstawie rekomendacji EBC, stanowiàce uzupe∏nienie postanowieƒ Statutu

i innych aktów prawnych wprowadzonych w ˝ycie przed rozpocz´ciem trzecie-

go etapu UGW. Zawarte w nim przepisy dotyczà trzech kwestii:

• podmiotów, od których EBC ma prawo uzyskiwaç informacje statystyczne; 

• zasad poufnoÊci;

• przepisów wykonawczych.

Zakre s  dz i a ∏ a l no Ê c i  s t a t y s t y c zne j  EBC

G∏ówne obszary dzia∏alnoÊci statystycznej EBC dotyczà:

• statystyki rynku pieni´˝nego, bankowego i finansowego, w tym agregatów

pieni´˝nych i czynników ich kreacji, statystyki stóp procentowych, d∏u˝-

nych papierów wartoÊciowych i notowanych akcji oraz statystyki dotyczà-

ce instytucji poÊrednictwa finansowego spoza sektora monetarnych instytu-

cji finansowych;

• statystyki bilansu p∏atniczego i rezerw mi´dzynarodowych Eurosystemu, mi´-

dzynarodowej pozycji inwestycyjnej ca∏ej strefy euro oraz nominalnych i real-

nych kursów wymiany euro;

• rachunków finansowych (w tym statystyki finansów publicznych), pe∏nych ra-

chunków wed∏ug sektorów (w opracowaniu).

18 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. okreÊlajàce definicje w

celu zastosowania zakazów okreÊlonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (Dz.U. L 332,

31.12.1993, str. 1).
19 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczàce zbierania

informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318, 27.11.1998, str. 8).
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EBC publikuje szeroki zestaw danych z tych dziedzin oraz statystyki dotyczàce

zharmonizowanego wskaênika cen konsumpcyjnych, innych cen, kosztów, pro-

dukcji i rynków pracy, zestawiane g∏ównie przez urzàd statystyczny Wspólnot

Europejskich (Eurostat).

Wspó ∏p ra ca  w dz i edz i n i e  s t a t y s t yk i  z i n s t y tuc j am i  Wspó lno ty

i o r gan i z a c j am i  m i ´dzyna rodowymi

Przy realizacji zadaƒ zwiàzanych ze statystykà EBC „wspó∏pracuje z instytucja-

mi lub organami Wspólnoty i w∏aÊciwymi w∏adzami Paƒstw Cz∏onkowskich lub

paƒstw trzecich oraz organizacjami mi´dzynarodowymi” (art. 5 ust. 1 Statutu

ESBC). NajÊciÊlejsza jest wspó∏praca mi´dzy EBC i Eurostatem. 10 marca

2003 r. zosta∏a ona uregulowana w Porozumieniu o wspó∏pracy20 mi´dzy Euro-

statem i departamentem statystyki EBC. Zgodnie z Porozumieniem, zadania

w dziedzinie statystyki zosta∏y rozdzielone jak nast´puje: 

• EBC odpowiada za statystyk´ pieni´˝nà i bankowà na poziomie UE;

• EBC i Komisja wspólnie odpowiadajà za statystyki bilansu p∏atniczego i po-

krewne oraz statystyk´ rachunków finansowych;

• Komisja odpowiada za statystyk´ cen i kosztów oraz pozosta∏e statystyki go-

spodarcze.

EBC i Komisja prowadzà tak˝e wspó∏prac´ (dwustronnà lub w ramach komitetów,

w szczególnoÊci Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej oraz Bilansu P∏at-

niczego) we wszystkich kwestiach statystycznych le˝àcych w obszarze wspólnego

zainteresowania, w tym wspólnotowych inicjatyw i konsultacji ustawodawczych.

EBC utrzymuje ponadto bliskie kontakty w dziedzinie statystyki z innymi or-

ganizacjami mi´dzynarodowymi, na przyk∏ad z Mi´dzynarodowym Fundu-

szem Walutowym. Statystyki EBC sà w miar´ mo˝liwoÊci zgodne z w∏aÊci-

wymi standardami mi´dzynarodowymi. W ten sposób EBC spe∏nia wymóg

art. 5 ust. 3 Statutu ESBC, zgodnie z którym powinien „przyczyniaç si´

do harmonizacji, w miar´ potrzeb, regu∏ i praktyk rzàdzàcych gromadzeniem,

tworzeniem i upowszechnianiem informacji statystycznej w dziedzinie podle-

gajàcej jego kompetencji”.

Wspar c i e  z e  s t rony  k ra j owych  banków cen t r a l ny ch

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Statutu ESBC, krajowe banki centralne pomagajà EBC

w zestawianiu statystyk. W praktyce wyglàda to tak, ˝e krajowe banki centralne

(a w niektórych przypadkach inne organy krajowe) zbierajà dane od instytucji

20 Porozumienie o wspó∏pracy w dziedzinie statystyki gospodarczej i finansowej pomi´dzy

Dyrekcjà Generalnà ds. Statystyki Europejskiego Banku Centralnego i Urz´dem

Statystycznym Wspólnot Europejskich (Eurostatem) z dnia 10 marca 2003 r. zosta∏o

opublikowane na stronie internetowej EBC (http://www.ecb.int). Zastàpi∏o ono podobne

porozumienie mi´dzy Dzia∏em Statystyki Europejskiego Instytutu Walutowego i Eurostatem z

dnia 26 lipca 1995 r., sporzàdzone na podstawie wniosków Komitetu ds. Statystyki

Walutowej, Finansowej oraz Bilansu P∏atniczego (CMFB) z poczàtku lat 90. ubieg∏ego wieku.
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kredytowych oraz z innych êróde∏ w swoich krajach i obliczajà agregaty na po-

ziomie krajowym. Dane te EBC nast´pnie agreguje dla ca∏ej strefy euro.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e przepisy te dotyczà wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE,

w zwiàzku z czym w∏adze paƒstw spoza strefy euro równie˝ wspó∏pracujà z EBC

przy realizacji zadaƒ statystycznych. Art. 47 ust. 2 Statutu ESBC stanowi, ˝e

„Rada Ogólna wspiera gromadzenie informacji statystycznych okreÊlonych w ar-

tykule 5”. Chocia˝ instrumenty prawne przyj´te przez EBC nie majà mocy wià-

˝àcej w paƒstwach nienale˝àcych do strefy euro, Rada Ogólna – a zatem i krajo-

we banki centralne paƒstw spoza strefy – muszà braç udzia∏ w pe∏nieniu funkcji

statystycznej EBC.

3 .6 BADAN IA  EKONOMICZNE

Wysoki poziom prowadzonych badaƒ nabiera coraz wi´kszego znaczenia we

wspó∏czesnej bankowoÊci centralnej. Dotyczy to w szczególnoÊci EBC, któ-

ry musi sprostaç niespotykanym dotàd wyzwaniom zwiàzanym z prowadze-

niem wspólnej polityki pieni´˝nej na obszarze obejmujàcym wiele paƒstw.

Celem badaƒ ekonomicznych prowadzonych przez EBC jest budowanie so-

lidnych podstaw poj´ciowych i empirycznych dla prowadzonej polityki oraz

lepsze informowanie o niej rynków i opinii publicznej. Badania ekonomicz-

ne prowadzone w ramach Eurosystemu majà zatem na celu poszerzenie wie-

dzy na temat funkcjonowania gospodarki strefy euro oraz dostarczanie mode-

li, narz´dzi i analiz potrzebnych do realizacji polityki pieni´˝nej EBC oraz

innych zadaƒ Eurosystemu.

Wiele badaƒ EBC jest prowadzonych w ramach zorganizowanych sieci zespo∏ów

badawczych, które skupiajà specjalistów wspólnie realizujàcych szerokie, wielo-

kierunkowe projekty badawcze. Mogà w nich uczestniczyç ekonomiÊci z EBC,

krajowych banków centralnych paƒstw strefy euro i innych krajów, organizacji

kszta∏tujàcych polityk´ oraz kr´gów akademickich. EBC uczestniczy w pracach

tych zespo∏ów oraz – samodzielnie lub we wspó∏pracy z innymi instytucjami –

oferuje im wsparcie koordynacyjne i organizacyjne.

Kolejnym zadaniem, jakie EBC realizuje wspólnie z krajowymi bankami cen-

tralnymi strefy euro, jest opracowanie modeli makroekonomicznych tego ob-

szaru. Modele ekonometryczne wykorzystuje si´ w procesie podejmowania

decyzji dotyczàcych polityki pieni´˝nej (na przyk∏ad przy opracowaniu pro-

jekcji makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu). Budowa modeli jest

tak˝e katalizatorem do opracowania nowych danych statystycznych. Uzupe∏-

nieniem prac badawczych prowadzonych w ramach Eurosystemu jest tak˝e

organizacja konferencji banków centralnych, na przyk∏ad konferencji o ban-

kowoÊci centralnej organizowanych przez EBC czy konferencje International

Research Forum on Monetary Policy.
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3 .7 WK¸AD EBC  W NADZÓR  OSTRO˚NOÂC IOWY I STAB I LNOÂå

F INANSOWÑ

Art. 105 ust. 5 Traktatu WE zobowiàzuje Eurosystem do przyczyniania si´

„do nale˝ytego wykonywania polityk prowadzonych przez w∏aÊciwe w∏adze w od-

niesieniu do nadzoru ostro˝noÊciowego nad instytucjami kredytowymi i do sta-

bilnoÊci systemu finansowego”.

Ramy i n s t y tuc j ona lne

Ramy instytucjonalne nadzoru bankowego okreÊlone w prawie Wspólnoty opie-

rajà si´ na dwóch filarach: 

• kompetencjach krajowych opartych na zasadach kontroli kraju macierzystego

(ang. home country control), minimalnej harmonizacji podstawowych koncep-

cji oraz wzajemnego uznawania (ang. mutual recognition);

• wspó∏pracy kompetentnych organów.

Za sady  kont ro l i  k r a j u  mac i e r zy s t ego  i wza j emnego  uznawan i a

Zgodnie z zasadà kontroli kraju macierzystego, nadzór nad instytucjà kredytowà

sprawujà w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym uzyska∏a ona li-

cencj´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci. Zasada wzajemnego uznawania oznacza, ˝e

ka˝da licencjonowana instytucja kredytowa mo˝e Êwiadczyç us∏ugi za poÊrednic-

twem miejscowych oddzia∏ów oraz transgraniczne us∏ugi bankowe w ca∏ej Unii

Europejskiej na podstawie wzajemnego uznawania zasad przyznawania licencji

bankowych i sprawowania nadzoru. W zwiàzku z tym prawo Wspólnoty okreÊla

podstawowe wspólne definicje (minimalna harmonizacja) takich poj´ç jak insty-

tucja kredytowa, kryteria przyznania licencji bankowej, wspólne standardy nad-

zoru ostro˝noÊciowego lub zasady rachunkowoÊci.

Zadania zwiàzane z nadzorem sà zatem prowadzone na szczeblu krajowym zgod-

nie z rozwiàzaniami instytucjonalnymi danego paƒstwa cz∏onkowskiego. W nie-

których krajach za nadzór bankowy odpowiada g∏ównie lub wy∏àcznie bank cen-

tralny. W innych, funkcj´ t´ pe∏ni odr´bny organ, który jednak wspó∏pracuje

z bankiem centralnym.

UGW wprowadza rozdzia∏ mi´dzy kompetencjami w dziedzinie prowadzenia po-

lityki pieni´˝nej (obecnie ca∏a strefa euro) a kompetencjami w dziedzinie spra-

wowania nadzoru na szczeblu krajowym (kraj macierzysty); doprowadzi∏o to

ostatnio do istotnych zmian w krajowych rozwiàzaniach instytucjonalnych i ope-

racyjnych w kilku paƒstwach cz∏onkowskich. Dotyczy to tak˝e zakresu funkcji

nadzoru poza sektorem bankowym. W rezultacie nadzór nad wszystkimi seg-

mentami rynku finansowego jest w coraz wi´kszym stopniu skupiony w jednej

instytucji nadzorczej.

Wspó ∏p ra ca  k ra j owych  o rganów nadzo ru

Potrzeb´ wspó∏pracy mi´dzy organami nadzoru stwierdzono na wczesnym etapie

procesu globalizacji rynku finansowego i intensyfikacji operacji transgranicz-
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nych. W latach 70. ubieg∏ego wieku powsta∏y dwa fora wspó∏pracy mi´dzynaro-

dowej w dziedzinie nadzoru bankowego na szczeblu europejskim: 

• Groupe de Contact, komitet organów nadzoru bankowego Europejskiego Ob-

szaru Gospodarczego, który mia∏ zajàç si´ problemami zwiàzanymi z wdra˝a-

niem regulacji systemu bankowego i funkcjonowaniem nadzoru, ∏àcznie z oma-

wianiem konkretnych przypadków.

• Banking Supervisory Group utworzona przez Komitet Prezesów; jej dzia∏alnoÊç

kontynuowana jest w ramach aktualnych rozwiàzaƒ tworzonych przez EBC.

Autorzy Traktatu z Maastricht byli Êwiadomi faktu, ˝e wraz z wprowadzeniem

UGW wzroÊnie potrzeba wspó∏pracy w dziedzinie nadzoru. Zabrak∏o jednak ja-

snej wizji poprawy tej wspó∏pracy, dlatego Traktat nie wskazuje konkretnych

rozwiàzaƒ. Mandat ESBC zosta∏ sformu∏owany w sposób bardzo ogólny, bez po-

dania konkretnych narz´dzi, a rola EBC ogranicza si´ do funkcji doradczej.

Zgodnie z tzw. klauzulà zezwalajàcà zawartà w art. 105 ust. 6 Traktatu WE oraz

art. 25 ust. 2 Statutu ESBC, Rada UE za zgodà Parlamentu Europejskiego mo˝e

powierzyç EBC „specyficzne zadania, zwiàzane z politykà nadzoru ostro˝noÊcio-

wego instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych, z wy∏àczeniem

przedsi´biorstw ubezpieczeniowych”.

Klauzula zezwalajàca nie zosta∏a wykorzystana podczas ostatniej reformy roz-

wiàzaƒ instytucjonalnych UE dotyczàcych stabilnoÊci finansowej, majàcej

na celu popraw´ wspó∏pracy w obr´bie UGW i wspólnego rynku. W 2004 r. na-

stàpi∏y zmiany w zasadach wspó∏pracy w dziedzinie regulacji finansowych,

nadzoru i stabilnoÊci. Tak zwana procedura Lamfalussy’ego, wprowadzo-

na w ˝ycie w sektorze papierów wartoÊciowych, zosta∏a rozszerzona na wszyst-

kie inne sektory finansowe. Jej wprowadzenie ma zwi´kszyç elastycznoÊç

i efektywnoÊç procesu regulacji. W procedurze dokonuje si´ podzia∏u na „prze-

pisy poziomu 1” (stanowione przez Rad´ UE i Parlament Europejski w drodze

wspó∏decydowania) oraz „przepisy poziomu 2” obejmujàce Êrodki prawne

wprowadzane szybciej i w sposób bardziej elastyczny przez komitety regula-

cyjne (komitety poziomu 2). Komitety nadzorcze (komitety poziomu 3) zapew-

niajà konsekwentnà realizacj´ dyrektyw wspólnotowych oraz dà˝à do zapew-

nienia jednolitej praktyki nadzoru.

W dziedzinie prawa i nadzoru bankowego powsta∏y Europejski Komitet Banko-

wy (poziom 2), który zastàpi∏ Komitet Doradczy ds. BankowoÊci, oraz Komitet

Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (poziom 3), który objà∏ tak˝e

Groupe de Contact. Komitet ds. Us∏ug Finansowych opiniuje i nadzoruje zagad-

nienia zwiàzane z rynkiem finansowym na potrzeby Rady ECOFIN.

Wk∏ad  EBC

Wk∏ad EBC „do nale˝ytego wykonywania polityk prowadzonych przez w∏aÊciwe

w∏adze w odniesieniu do nadzoru ostro˝noÊciowego nad instytucjami kredytowy-

mi i do stabilnoÊci systemu finansowego” obejmuje:
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• dzia∏anie na rzecz wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi i organami nadzo-

ru w sprawach zwiàzanych z politykà w dziedzinie nadzoru ostro˝noÊciowego

i stabilnoÊci finansowej le˝àcych w obszarze wspólnego zainteresowania;

• pe∏nienie funkcji doradczej zgodnie z art. 4 oraz art. 25 ust. 1 Statutu ESBC,

• wspó∏prac´ z innymi forami europejskimi.

W ramach dzia∏ania na rzecz wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi i organa-

mi nadzoru EBC udost´pnia siedzib´ i wspiera dzia∏alnoÊç Komitetu Nadzoru

Bankowego. Komitet Nadzoru Bankowego jest jednym z komitetów ESBC (zob.

punkt 2.5.2). Zosta∏ utworzony przez Rad´ Prezesów EBC w 1998 r., by przejàç

funkcje wczeÊniej pe∏nione przez Podkomisj´ ds. Nadzoru Bankowego utworzo-

nà przez Komitet Prezesów w 1990 r., a nast´pnie przeniesionà do EIW w 1994 r.

W jego sk∏ad wchodzà wysocy rangà przedstawiciele EBC oraz krajowych ban-

ków centralnych i organów nadzoru paƒstw cz∏onkowskich UE. Zakres obowiàz-

ków Komitetu, zweryfikowany w 2004 r., obejmuje wspieranie Eurosystemu

w realizacji statutowych dzia∏aƒ w dziedzinie nadzoru ostro˝noÊciowego nad in-

stytucjami kredytowymi oraz zapewniania stabilnoÊci systemu finansowego.

Jako koordynator wspó∏pracy mi´dzy Eurosystemem i krajowymi organami nad-

zoru Komitet umo˝liwia prezentowanie wielu zagadnieƒ z perspektywy ogólno-

europejskiej. W ten sposób uzupe∏nia poglàdy poszczególnych krajów na zagad-

nienia stabilnoÊci finansowej i przyczynia si´ do wypracowania wspólnego sta-

nowiska w kwestii wyzwaƒ, jakie niesie rosnàca integracja systemu bankowego.

Punktem centralnym prowadzonych analiz sà zmiany strukturalne wp∏ywajàce

na dzia∏alnoÊç banków, solidnoÊç struktur bankowych i finansowych oraz ewen-

tualne zagro˝enia dla stabilnoÊci. Komitet Nadzoru Bankowego u∏atwia tak˝e

przep∏yw informacji mi´dzy Eurosystemem i krajowymi organami nadzoru.

Komitet wspiera te˝ EBC w pe∏nieniu funkcji doradczej w dziedzinie nadzoru

bankowego i stabilnoÊci finansowej. Projekty wspólnotowych i krajowych aktów

prawnych w tym obszarze podlegajà konsultacji z EBC na mocy art. 4 Statutu.

Ponadto art. 25 ust. 1 Statutu stanowi, ˝e EBC mo˝e przedstawiaç opinie w spra-

wie zakresu i realizacji przepisów Wspólnoty dotyczàcych nadzoru bankowego

i stabilnoÊci finansowej.

EBC wspó∏pracuje równie˝ z innymi forami zajmujàcymi si´ nadzorem ostro˝-

noÊciowym i stabilnoÊcià finansowà. Oprócz istniejàcych powiàzaƒ z Komitetem

Bazylejskim (zob. punkt 5.4.5) EBC – przy pomocy Komitetu Nadzoru Banko-

wego – przyczyni si´ do powstania nowej europejskiej struktury regulacji finan-

sowych, nadzoru i stabilnoÊci poprzez udzia∏ w Europejskiej Komisji Papierów

WartoÊciowych i dwóch nowych komitetach wymienionych wczeÊniej.

3 .8 RELAC JE  F INANSOWE WEWNÑTRZ  EUROSYSTEMU

Wszystkie krajowe banki centralne strefy euro sà niezale˝ne finansowo i z zasa-

dy realizujà zadania Eurosystemu na w∏asny koszt i w∏asne ryzyko. W dwóch

aspektach istniejà jednak wewnàtrzsystemowe relacje finansowe: 
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i.  krajowe banki centralne strefy euro op∏aci∏y swoje udzia∏y w kapitale EBC,

przekaza∏y mu rezerwowe aktywa walutowe i majà udzia∏ w wyniku finanso-

wym EBC;

ii. krajowe banki centralne strefy euro dzielà mi´dzy siebie „dochód pieni´˝-

ny”, czyli dochód osiàgany w wyniku realizacji zadaƒ polityki pieni´˝nej

Eurosystemu.

Wynikajàce stàd prawa i obowiàzki krajowych banków centralny strefy euro sà

im przypisywane na podstawie klucza subskrypcji kapita∏u. Sposób obliczania

i weryfikacji tego klucza przedstawia ramka 16.

3 .8 . 1 Za soby  f i n an sowe  EBC

Zasoby finansowe EBC obejmujà przede wszystkim fundusze w∏asne, rezerwo-

we aktywa walutowe oraz nale˝noÊci od krajowych banków centralnych z tytu∏u

udzia∏u EBC w emisji banknotów euro.

21 Zob. komunikaty prasowe EBC w sprawie klucza subskrypcji kapita∏u Europejskiego Banku

Centralnego z 30 grudnia 2003 r. i 26 kwietnia 2004 r. 

Klucz subskrypcji kapita∏u EBC okreÊla wysokoÊç udzia∏ów banków centralnych UE

w kapitale EBC (art. 28 Statutu ESBC), a tak˝e, po skorygowaniu o wysokoÊç udzia∏ów

banków centralnych paƒstw nienale˝àcych do strefy euro, stanowi poziom odniesienia

przy ustalaniu nast´pujàcych praw i obowiàzków finansowych poszczególnych krajo-

wych banków centralnych strefy euro:

• udzia∏u w rezerwowych aktywach walutowych EBC (art. 30 Statutu);

• podzia∏u mi´dzy krajowe banki centralne banknotów euro w obiegu oraz podzia∏u do-

chodu pieni´˝nego (art. 32 Statutu);

• podzia∏u wyniku finansowego EBC (art. 33 Statutu);

• przypisania wag do g∏osów w Radzie Prezesów przy podejmowaniu decyzji w spra-

wach finansowych okreÊlonych w art. 28, 30, 32 i 33 Statutu. 

Zgodnie z art. 29 Statutu, udzia∏y krajowych banków centralnych w kluczu kapita∏owym

EBC sà wa˝one wed∏ug (w równych cz´Êciach) udzia∏u danego paƒstwa cz∏onkowskie-

go w ogólnej liczbie ludnoÊci oraz produkcie wewn´trznym brutto Unii, zgodnie z dany-

mi sporzàdzanymi i przekazywanymi EBC przez Komisj´ Europejskà na podstawie

przepisów Rady UE.

Klucz subskrypcji zosta∏ obliczony po raz pierwszy w 1998 r. po utworzeniu EBC i jest

aktualizowany co pi´ç lat. Pierwsza aktualizacja wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2004 r.; ko-

lejna nastàpi∏a 1 maja 2004 r. w zwiàzku z rozszerzeniem UE21.

R a m k a  1 6 K l u c z  s u b s k r y p c j i  k ap i t a ∏ u  E B C
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Fundusze  w ∏a sne

Fundusze w∏asne EBC sà odpowiednikiem op∏aconej cz´Êci kapita∏u i ogólnego

funduszu rezerwowego oraz rezerw ogólnych na ryzyko kursowe i ryzyko stopy

procentowej. Fundusze w∏asne s∏u˝à do generowania przychodów na pokrycie

kosztów administracyjnych EBC oraz s∏u˝à jako zabezpieczenie przed ewentual-

nymi stratami z tytu∏u posiadanych aktywów nara˝onych na ryzyko, zw∏aszcza

aktywów walutowych.

Kap i t a ∏  EBC

Kapita∏ EBC zosta∏ subskrybowany przez krajowe banki centralne nale˝àce

do ESBC proporcjonalnie do ich udzia∏u w kluczu kapita∏owym EBC (zob. ram-

ka 16). Zgodnie z art. 28 Statutu ESBC, pierwotna kwota kapita∏u wynosi∏a 5 mi-

KKrraajjoowwyy  bbaannkk  cceennttrraallnnyy 11..0066..11999988  –– 11..0011..22000044  ––  oodd 11..0055..22000044

3311..1122..22000033 3300..0044..22000044

Nationale Bank van België/

Banque Nationale de Belgique 2,8658 2,8297 2,5502

Deutsche Bundesbank 24,4935 23,4040 21,1364

Bank of Greece 2,0564 2,1614 1,8974

Banco de España 8,8935 8,7801 7,7758

Banque de France 16,8337 16,5175 14,8712

Central Bank & Financial

Services Authority of Ireland 0,8496 1,0254 0,9219

Banca d’Italia 14,8950 14,5726 13,0516

Banque centrale du Luxembourg 0,1492 0,1708 0,1568

De Nederlandsche Bank 4,2780 4,4323 3,9955

Oesterreichische Nationalbank 2,3594 2,3019 2,0800

Banco de Portugal 1,9232 2,0129 1,7653

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,3970 1,4298 1,2887

Razem KBC strefy euro 80,9943 79,6384 71,4908

Česká národní banka – – 1,4584

Danmarks Nationalbank 1,6709 1,7216 1,5663

Eesti Pank – – 0,1784

Central Bank of Cyprus – – 0,1300

Latvijas Banka – – 0,2978

Lietuvos bankas – – 0,4425

Magyar Nemzeti Bank – – 1,3884

Central Bank of Malta – – 0,0647

Narodowy Bank Polski – – 5,1380

Banka Slovenije – – 0,3345

Národná banka Slovenska – – 0,7147

Sveriges Riksbank 2,6537 2,6636 2,4133

Bank of England 14,6811 15,9764 14,3822

Razem KBC spoza strefy euro 19,0057 20,3616 28,5092

RRaazzeemm 110000,,00000000 110000,,00000000 110000,,00000000  

Ta b e l a  4 K l u c z  k ap i t a ∏ ow y  E B C  ( % )
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liardów euro. Na mocy art. 49 ust. 3 Statutu (znowelizowanego ostatnio przez

Traktat Akcesyjny) subskrybowany kapita∏ EBC zosta∏ podwy˝szony z dniem 1

maja 2004 r. proporcjonalnie do wagi przypisanej krajowych bankom centralnym

nowych paƒstw cz∏onkowskich w rozszerzonym kluczu kapita∏owym. Obecnie

wynosi on 5.564.669,247 euro. Podniesienie kapita∏u przeprowadzono w taki

sposób, by nie by∏o konieczne istotne obni˝enie kwot kapita∏u op∏aconego przez

krajowe banki centralne przed 1 maja 2004 r.

Banki centralne strefy euro w pe∏ni op∏aci∏y swoje udzia∏y. Obecnie wartoÊç

w pe∏ni op∏aconych udzia∏ów krajowych banków centralnych strefy euro w kapi-

tale EBC wynosi 3.978.226,562 euro.

Zgodnie z art. 48 Statutu, krajowe banki centralne spoza strefy euro nie muszà

op∏acaç swoich udzia∏ów. Muszà natomiast wnosiç wk∏ad na poczet kosztów

operacyjnych ponoszonych przez EBC na realizacj´ zadaƒ na rzecz krajowych

banków centralnych spoza strefy euro. WysokoÊç tych wk∏adów zosta∏a okreÊlo-

na przez Rad´ Prezesów na poziomie 7% kwoty, która musia∏aby zostaç zap∏a-

cona, gdyby kraje te przystàpi∏y do UGW.

Obecnie ca∏kowita wartoÊç wk∏adów wniesionych przez krajowe banki centralne

spoza strefy euro wynosi 111.050,988 euro. Wk∏ady te nie upowa˝niajà tych ban-

ków do udzia∏u w dochodzie EBC ani nie nak∏adajà na nie obowiàzku pokrywa-

nia jego strat.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu ESBC oraz rozporzàdzeniem Rady z dnia 8 maja

2000 r.22, kapita∏ EBC mo˝e zostaç podwy˝szony o kwot´ nieprzekraczajàcà 5

miliardów euro. Przywo∏ane rozporzàdzanie stanowi, ˝e Rada Prezesów mo˝e

podjàç decyzj´ o podwy˝szeniu kapita∏y wy∏àcznie „w celu zachowania odpo-

wiedniej bazy kapita∏owej niezb´dnej dla wspierania dzia∏alnoÊci EBC”.

Ogó lny  f undusz  r e ze rwowy

Art. 33 Statutu ESBC stanowi, ˝e Rada Prezesów mo˝e podjàç decyzj´ o przenie-

sieniu maksymalnie 20% zysku netto EBC do ogólnego funduszu rezerwowego

z zastrze˝eniem, ˝e wysokoÊç tego funduszu jest ograniczona do 100% kapita∏u

EBC. Tak postàpiono z zyskiem netto, jaki EBC uzyska∏ w latach 2000–2001. Sal-

do ogólnego funduszu rezerwowego EBC na koniec 2002 r. wynios∏o 773 mln eu-

ro. W póêniejszych latach wysokoÊç funduszu spad∏a do zera w nast´pstwie wyko-

rzystania rezerw na pokrycie strat poniesionych przez EBC w latach 2003–2004.

Reze rwowe  ak tywa  wa lu towe

Rezerwowe aktywa walutowe pochodzà g∏ównie z kwot przekazanych przez kra-

jowe banki centralne strefy euro zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu (zob. punkt

3.2.2). Ich wartoÊç uleg∏a od tego czasu zmianie wskutek zawartych transakcji

walutowych i zmian wyceny. Rezerwowe aktywa walutowe w posiadaniu EBC

na koniec 2003 r. stanowi∏y równowartoÊç oko∏o 38 mld euro.

22 Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1009/2000 z dnia 8 maja 2000 r. dotyczàce podnoszenia kapi-

ta∏u Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 115, 16.05.2000, str. 1).
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Po przekazaniu poczàtkowej kwoty rezerwowych aktywów walutowych EBC

zaciàgnà∏ odpowiadajàce im zobowiàzanie wobec krajowych banków central-

nych strefy euro wynoszàce blisko 40 mld euro. Zobowiàzania te sà denomi-

nowane w euro i wyceniane wed∏ug wartoÊci aktywów w momencie ich prze-

kazania23. Ich oprocentowanie jest równe ostatniej dost´pnej kraƒcowej sto-

pie oprocentowania podstawowych operacji refinansujàcych Eurosystemu,

skorygowanej w taki sposób, by uwzgl´dniç zerowà rentownoÊç z∏ota wcho-

dzàcego w sk∏ad rezerw.

Rezerwowe aktywa walutowe i odpowiadajàce im zobowiàzania stanowià bardzo

du˝à pozycj´ w bilansie EBC; wià˝e si´ te˝ z nimi znaczne ryzyko kursowe i sto-

py procentowej. Ryzyka te zmaterializowa∏y si´ w latach 2000, 2003 i 2004.

W 2002 r. EBC odnotowa∏ wysokie zyski z tytu∏u interwencyjnej sprzeda˝y do-

larów amerykaƒskich i jenów japoƒskich. W 2003 r. i w 2004 r. Bank poniós∏

spore straty w wyniku nag∏ego os∏abienia si´ dolara wzgl´dem euro i spadku kur-

su poni˝ej kosztu nabycia aktywów dewizowych.

Na l e ˝no Ê c i  i z obow iàzan i a  z t y tu ∏u  em i s j i  banknotów eu ro

Od 2002 r. na EBC przypada 8% ca∏kowitej wartoÊci znajdujàcych si´ w obiegu

banknotów euro (zob. podrozdzia∏ 3.4). Wykazywana jest ona w bilansie po stro-

nie pasywów w pozycji „Banknoty w obiegu”; jej wartoÊç na koniec 2005 r. wy-

nios∏a 45 mld euro.

Dochody z tytu∏u emisji banknotów, czyli renta mennicza EBC, sà rozdzielane

mi´dzy krajowe banki centralne na koniec roku. Rozdziela si´ pe∏nà kwot´, chy-

ba ˝e zysk netto EBC za dany rok, pomniejszony o odpisy na rezerwy z tytu∏u ry-

zyka kursowego i ryzyka stopy procentowej, jest ni˝szy ni˝ dochód z tytu∏u

banknotów euro w obiegu24. W takiej sytuacji cz´Êç lub ca∏oÊç renty menniczej

jest zatrzymywana i przeznaczana na pokrycie tego deficytu.

Podz i a ∏  z y sków i de f i c y tów

Z uwagi na szczególnà struktur´ bilansu EBC, w którym znacznà pozycj´ stano-

wià aktywa walutowe, wahania kursów i stóp procentowych wywierajà istotny

wp∏yw na wyniki finansowe Banku. Na przyk∏ad deprecjacja dolara amerykaƒ-

skiego wobec euro o zaledwie 100 punktów bazowych powoduje zmniejszenie

zysku netto EBC o oko∏o 300 mln euro; kwota ta stanowi∏a w przybli˝eniu rów-

nowartoÊç ca∏kowitych kosztów administracyjnych EBC za 2005 r.

23 Ca∏kowite zobowiàzanie wobec krajowych banków centralnych podlega korekcie w nast´pstwie

rewizji klucza kapita∏owego EBC, powodujàcej zmian´ wag przypisanych krajowym bankom

centralnym obszaru euro w relacji do banków centralnych spoza tego obszaru. Ma to na celu

umo˝liwienie krajowym bankom centralnym spoza obszaru euro nabycie w póêniejszym

terminie wierzytelnoÊci o odpowiedniej wadze bez koniecznoÊci naruszenia limitu wyra˝onej w

euro wartoÊci aktywów rezerwowych, które mo˝na przekazaç do EBC.
24 Decyzja EBC/2005/11 z dnia 17 listopada 2005 r. dotyczàca podzia∏u dochodów EBC z

tytu∏u emisji banknotów euro w obiegu pomi´dzy krajowe banki centralne (OJ L 311,

26.11.2005, s. 41).
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Zgodnie z art. 33 ust. 1 Statutu ESBC, zysk netto EBC pomniejszony o Êród-

roczny podzia∏ dochodów z tytu∏u renty menniczej i ewentualne przeniesie-

nie cz´Êci zysku do ogólnego funduszu rezerwowego, zostaje rozdzielony

pomi´dzy krajowe banki centralne strefy euro proporcjonalnie do ich op∏a-

conych udzia∏ów.

Art. 33 ust. 2 Statutu stanowi natomiast, ˝e w przypadku straty deficyt mo-

˝e byç potràcony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC oraz, je˝eli b´dzie

to konieczne, po podj´ciu decyzji przez Rad´ Prezesów, z dochodów pie-

ni´˝nych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego proporcjonal-

nie i do wysokoÊci sum podzielonych pomi´dzy krajowe banki centralne

(zob. punkt 3.8.2). Zgodnie z tym zapisem, strata netto wykazana przez EBC

w roku finansowym 2003 (476 mln euro) zosta∏a pokryta z ogólnego fundu-

szu rezerwowego. Z drugiej mo˝liwoÊci natomiast skorzystano w roku fi-

nansowym 2004, kiedy to ECB odnotowa∏ strat´ w wysokoÊci oko∏o 1,6 mld

euro. Ârodki ogólnego funduszu rezerwowego pozwoli∏y na pokrycie tej

straty do kwoty 300 mln euro, zaÊ pozosta∏à cz´Êç pokryto przez zatrzyma-

nie dochodów pieni´˝nych przeznaczonych pierwotnie do podzia∏u pomi´-

dzy krajowe banki centralne. 

3 .8 . 2 Podz i a ∏  dochodu  p i en i ´ ˝nego  

Zgodnie z art. 32 Statutu ESBC, dochód pieni´˝ny – osiàgany przez krajowe ban-

ki centralne w wyniku realizacji zadaƒ polityki pieni´˝nej Eurosystemu – dzielony

jest pomi´dzy krajowe banki centralne zgodnie z ich udzia∏ami w kapitale EBC.

Podzia∏ dochodów w obr´bie Eurosystemu ogranicza si´ do dochodu pieni´˝-

nego; dochody uzyskiwane przez krajowe banki centralne z innych tytu∏ów

(np. z w∏asnych zasobów finansowych) pozostajà ich w∏asnoÊcià. Z zasady

za dochód pieni´˝ny uznaje si´ dochód uzyskany z aktywów krajowych ban-

ków centralnych stanowiàcych odpowiednik ich zobowiàzaƒ z tytu∏u emisji

banknotów i depozytów instytucji kredytowych. Poniewa˝ oprocentowanie

depozytów instytucji kredytowych z∏o˝onych w krajowych bankach central-

nych jest równe lub bliskie stopom rynkowym, a zatem nie stanowi êród∏a

istotnych przychodów dla Eurosystemu, dochód pieni´˝ny sk∏ada si´ g∏ównie

z renty menniczej. Renta mennicza wynika z wy∏àcznego prawa EBC i krajo-

wych banków centralnych do emitowania nieoprocentowanych banknotów b´-

dàcych prawnym Êrodkiem p∏atniczym.

Podzia∏ dochodu pieni´˝nego jest konieczny z uwagi na wolny i niezale˝ny

przep∏yw zobowiàzaƒ pieni´˝nych krajowych banków centralnych w ramach

wspólnego obszaru walutowego. Dotyczy to w szczególnoÊci zobowiàzaƒ

krajowych banków centralnych z tytu∏u banknotów euro, b´dàcych g∏ównym

êród∏em dochodu pieni´˝nego. Jak wspomniano w podrozdziale 3.4, bank-

noty euro sà prawnym Êrodkiem p∏atniczym w strefie euro i nie podlegajà

zwrotowi do kraju emisji. Ponadto na zintegrowanym rynku pieni´˝nym

strefy euro instytucje kredytowe mogà wed∏ug w∏asnego uznania zaspokajaç

zapotrzebowanie na pieniàdz banku centralnego albo w drodze zaciàgni´cia

po˝yczki we w∏asnym krajowym banku centralnym lub od innych kontra-



122

hentów krajowego rynku pieni´˝nego, albo pozyskujàc Êrodki na zagranicz-

nych rynkach pieni´˝nych strefy euro. Ta swoboda wyboru wp∏ywa na ro-

dzaj aktywów, jakie poszczególne krajowe banki centralne nabywajà z tytu-

∏u emisji pieniàdza bazowego, a zatem wp∏ywa na bie˝àcy poziom ich do-

chodu pieni´˝nego. Dlatego w∏aÊnie kreacjà pieniàdza banku centralnego

mo˝na sterowaç jedynie na poziomie ca∏ego Eurosystemu; poszczególne

krajowe banki centralne nie majà kontroli nad wielkoÊcià i rodzajem swoich

aktywów i pasywów pieni´˝nych.

Znaczenie podzia∏u dochodu pieni´˝nego wynika z dwóch kwestii: zapewnia

sprawiedliwy podzia∏ dochodów Eurosystemu mi´dzy jego cz∏onków oraz

niezak∏ócone funkcjonowanie ca∏ego systemu. Podzia∏ ma odbywaç si´ w ta-

ki sposób, by dochód pieni´˝ny przypada∏ krajowemu bankowi centralnemu,

który go wygenerowa∏, a nie temu, który go jako pierwszy otrzyma∏. Klucz

kapita∏owy EBC, wyznaczony na podstawie udzia∏u w PKB Eurosystemu

oraz wielkoÊci populacji (zob. ramka 16), stanowi przybli˝enie wk∏adu dane-

go paƒstwa cz∏onkowskiego do ca∏kowitego dochodu pieni´˝nego Eurosyste-

mu. Zastosowanie klucza s∏u˝y tak˝e temu, by dochód z tytu∏u banknotów

euro w posiadaniu nierezydentów strefy euro by∏ sprawiedliwie dzielony

mi´dzy kraje tego obszaru.

Podzia∏ dochodu pieni´˝nego jest tak˝e Êrodkiem zapewnienia niezak∏ócone-

go funkcjonowania Eurosystemu. Dzi´ki przypisaniu ka˝demu krajowemu

bankowi centralnemu strefy euro z góry okreÊlonego udzia∏u w dochodzie

pieni´˝nym zapewnia si´ bankom krajowym mo˝liwoÊç realizacji zdecentra-

lizowanych operacji Eurosystemu, nie zach´cajàc ich przy tym do rywaliza-

cji, która by∏aby sprzeczna z ideà wspólnej polityki pieni´˝nej EBC.

WysokoÊç dochodu pieni´˝nego krajowego banku centralnego oblicza si´ za-

znaczajàc, które aktywa majà zostaç skompensowane z pasywami pieni´˝ny-

mi i mierzàc dochód uzyskany z tytu∏u tych aktywów zgodnie z zasadami

okreÊlonymi przez Rad´ Prezesów25. Do tego celu zaznacza si´ aktywa,

na które operacje polityki pieni´˝nej Eurosystemu wywierajà bezpoÊredni

wp∏yw26; mo˝na tak˝e zaznaczyç ograniczonà iloÊç z∏ota. Dochód generowa-

ny przez te aktywa dzieli si´ mi´dzy krajowe banki centralne po odliczeniu

odsetek od depozytów wyp∏aconych instytucjom kredytowym, zap∏aconych

odsetek od zobowiàzaƒ wewnàtrz Eurosystemu (stanowiàcych substytut zo-

bowiàzaƒ pieni´˝nych) oraz – wyjàtkowo – okreÊlonych strat wynik∏ych

z operacji polityki pieni´˝nej prowadzonych przez krajowy bank centralny

w imieniu Eurosystemu.

25 Decyzja EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podzia∏u dochodów pieni´˝nych

krajowych banków centralnych uczestniczàcych Paƒstw Cz∏onkowskich od roku

bud˝etowego 2002 (Dz.U. L 337, 20.12.2001 r., str. 55), znowelizowana na mocy decyzji

EBC/2003/22 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 9, 15.01.2004, str. 39).
26 Obejmujà one po˝yczki udzielone instytucjom kredytowym oraz nale˝noÊci netto od

pozosta∏ych uczestniczàcych krajowych banków centralnych z tytu∏u transgranicznego

przesy∏ania pieni´dzy za poÊrednictwem systemu TARGET oraz wynikajàce z zasad

podzia∏u banknotów w obiegu mi´dzy bankami centralnymi Eurosystemu.
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Powy˝sze zasady b´dà stopniowo wprowadzane w ˝ycie w najbli˝szych latach

i zacznà w pe∏ni obowiàzywaç w 2008 r. Do tej pory podzia∏ dochodu pieni´˝ne-

go w ramach Eurosystemu b´dzie si´ odbywaç zgodnie z przejÊciowymi ustale-

niami, w celu z∏agodzenia wp∏ywu przyj´tego rozwiàzania na wzgl´dny poziom

dochodów krajowych banków centralnych27.

3 .9  US¸UG I  ZARZÑDZAN IA  REZERWAMI  DLA  URZ¢DOWYCH INSTYTU -

C J I  ZAGRAN ICZNYCH 

W odpowiedzi na stale rosnàce znaczenie euro jako waluty rezerwowej,

w 2005 r. Eurosystem opracowa∏ wspólne zasady Êwiadczenia szerokiej gamy

us∏ug w zakresie zarzàdzania rezerwami w euro, skierowanych do urz´dowych

instytucji zagranicznych (banków centralnych, w∏adz monetarnych i agencji rzà-

dowych spoza strefy euro, a tak˝e organizacji mi´dzynarodowych). Jednà z klu-

czowych koncepcji tych zasad jest Êwiadczenie us∏ug zarzàdzania rezerwami po-

przez pojedyncze punkty dost´pu w strefie euro na ujednoliconych warunkach

i zgodnie z ogólnymi standardami rynkowymi. Funkcj´ punktów dost´pu pe∏nià

poszczególne banki centralne Eurosystemu (obecnie Deutsche Bundesbank, Ban-

co de España, Banque de France, Banca d’Italia, Banque centrale du Luxembo-

urg oraz De Nederlandsche Bank), b´dàce tzw. dostawcami us∏ug Eurosystemu.

Ka˝dy z nich oferuje pe∏en zakres us∏ug zarzàdzania rezerwami, od us∏ug powier-

niczych i rozrachunkowych po oko∏ogotówkowe i inwestycyjne. Dodatkowo za-

równo dostawcy us∏ug Eurosystemu, jak i pozosta∏e banki centralne Eurosyste-

mu mogà oferowaç inne, indywidualnie uzgodnione z klientem us∏ugi z zakresu

zarzàdzania rezerwami w euro. EBC pe∏ni rol´ koordynatora, zapewniajàc

sprawne funkcjonowanie przyj´tych zasad.

27 PrzejÊciowe zasady majà wyrównaç ró˝nice w dochodzie pieni´˝nym uzyskanym przez

krajowe banki centralne wynikajàce z faktu, ˝e ich udzia∏y w emisji banknotów w obszarze

euro przez 2002 r. by∏y wy˝sze lub ni˝sze ni˝ ich udzia∏y w kapitale EBC. Kwota dochodu

pieni´˝nego przypadajàca poszczególnym krajowym bankom centralnym jest korygowana o

wspó∏czynnik kompensacji zwiàzany ze Êrednim udzia∏em w ca∏kowitej wartoÊci banknotów

w obiegu w Eurosystemie od po∏owy 1999 r. do po∏owy 2001 r. Wspó∏czynnik ten zostanie

stopniowo zmniejszony do zera do 2008 r., kiedy ca∏kowity przychód z tytu∏u banknotów

b´dzie dzielony zgodnie z kluczem kapita∏owym EBC.



124

Jean-Claude Trichet, prezes EBC,

podczas przes∏uchania w Parlamencie Europejskim we wrzeÊniu 2005 r.
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4  EBC  I WSPÓLNOTA  EUROPE J SKA

Zgodnie z art. 108 Traktatu WE Europejski Bank Centralny dzia∏a ca∏kowicie

niezale˝nie i we w∏asnym imieniu, w granicach uprawnieƒ przyznanych mu

w Traktacie. Jednak jako organizacja stworzona na mocy prawa wspólnotowego,

realizujàca zadania polityki wyznaczonej w Traktacie WE, Bank podlega insty-

tucjonalnym zasadom Wspólnoty.

Traktat ∏àczy zatem niezale˝noÊç EBC (oraz krajowych banków centralnych)

w wype∏nianiu celów Eurosystemu z przepisami, które zapewniajà:

• demokratycznà odpowiedzialnoÊç EBC;

• efektywny dialog i wspó∏prac´ pomi´dzy EBC a instytucjami i organami

Wspólnoty;

• kontrol´ sàdowà Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci nad aktami

prawnymi EBC;

• zewn´trznà kontrol´ rzetelnoÊci i zarzàdzania finansami EBC.

4 .1 N IEZALE˚NOÂå

Kamieniem w´gielnym re˝imu walutowego strefy euro jest niezale˝noÊç EBC

oraz krajowych banków centralnych strefy euro od wp∏ywów politycznych. Nie-

zale˝noÊç ta zosta∏a ustanowiona zarówno w Traktacie WE, jak i w Statucie

ESBC – nie zaÊ w przepisach prawa wtórnego – ma wi´c status „konstytucyjny”.

Niezale˝noÊç EBC wynika z jego g∏ównego celu, którym jest utrzymanie stabil-

noÊci cen, oraz z jego wy∏àcznych kompetencji w dziedzinie polityki pieni´˝nej

i innych funkcji w strefie euro. EBC musi byç chroniony przed wszelkimi wp∏y-

wami, które mog∏yby zak∏ócaç realizacj´ jego g∏ównego celu. Niezale˝ny bank

centralny nie tylko mo˝e poÊwi´ciç si´ realizacji nadrz´dnego celu, jakim jest

utrzymanie stabilnoÊci cen, ale tak˝e jest postrzegany przez spo∏eczeƒstwo jako

bardziej wiarygodny ni˝ instytucja podlegajàca rzàdowi. Jak wiadomo, rzàdy

muszà dà˝yç do realizacji wielu celów, a rynki finansowe i opinia publiczna wca-

le nie uwa˝ajà, ˝e utrzymanie stabilnoÊci cen jest ich celem priorytetowym

w przypadku wystàpienia celów sprzecznych ze sobà. 

Niezale˝noÊç EBC nie jest zatem celem samym w sobie, ale raczej nieodzownym

elementem re˝imu walutowego, który za priorytet uznaje stabilnoÊç cen.

Poj´cie niezale˝noÊci obejmuje:

• niezale˝noÊç instytucjonalnà;

• niezale˝noÊç prawnà;

• niezale˝noÊç osobistà cz∏onków organów decyzyjnych;



126

• niezale˝noÊç funkcjonalnà i operacyjnà;

• niezale˝noÊç finansowà i organizacyjnà. 

Zasada niezale˝noÊci dotyczy równie˝ krajowych banków centralnych oraz ich

organów decyzyjnych z uwagi na ich specyficznà rol´ w Eurosystemie. Znacze-

nie tej zasady dla prawa regulujàcego funkcjonowanie krajowych banków cen-

tralnych zosta∏o sprecyzowane przez Europejski Instytut Walutowy i potwierdzo-

ne przez EBC w odpowiednich raportach o konwergencji, sporzàdzonych na mo-

cy art. 121 ust. 2 oraz art. 122 ust. 2 Traktatu WE (zob. punkt 1.2.2.).

4 .1 . 1 N i e za l e ˝no Ê ç  i n s t y tuc j ona lna

Podstawowym przepisem Traktatu ustanawiajàcym niezale˝noÊç EBC jest

art. 108. Jego pierwsze zdanie wyraênie stwierdza, ˝e „przy wykorzystywaniu

uprawnieƒ oraz wykonywaniu zadaƒ i obowiàzków ani EBC, ani krajowy bank

centralny, ani cz∏onek któregokolwiek z ich organów decyzyjnych nie zwracajà

si´ o instrukcje ani ich nie przyjmujà od instytucji czy organów wspólnotowych,

rzàdów Paƒstw Cz∏onkowskich, ani jakiegokolwiek innego organu”. Sformu∏o-

wanie art. 108 wprowadza zakaz przyjmowania instrukcji lub zwracania si´ o nie

do jakiegokolwiek innego organu – publicznego lub prywatnego, krajowego lub

mi´dzynarodowego – z naciskiem na s∏owo „instrukcje”. Art. 108 nie wyklucza

jednak szukania istotnych informacji lub prowadzenia dialogu z wy˝ej wymie-

nionymi organami.

Zakaz przyjmowania instrukcji uzupe∏nia zobowiàzanie instytucji wspólnoto-

wych, jak równie˝ organów i rzàdów Paƒstw Cz∏onkowskich do jego przestrze-

gania. Drugie zdanie Traktatu stwierdza, ˝e powy˝sze organy wspólnotowe

„zobowiàzujà si´ respektowaç t´ zasad´ i nie dà˝yç do wywierania wp∏ywu

na cz∏onków organów decyzyjnych EBC lub krajowych banków centralnych

przy wykonywaniu ich zadaƒ”. Sà one wi´c zobligowane do powstrzymywania

si´ od udzielania instrukcji cz∏onkom organów decyzyjnych EBC oraz krajo-

wych banków centralnych, jak równie˝ do powstrzymywania si´ od wywiera-

nia na nie wp∏ywu.

4 .1 . 2 N i e za l e ˝no Ê ç  p rawna

EBC i krajowe banki centralne posiadajà w∏asnà osobowoÊç prawnà (zob. pod-

rozdzia∏ 2.1), która jest warunkiem koniecznym niezale˝noÊci cz∏onków Euro-

systemu. Dla EBC niezale˝noÊç prawna oznacza tak˝e prawo do wszcz´cia po-

st´powania przed Europejskim Trybuna∏em SprawiedliwoÊci w celu zachowania

swych prerogatyw, jeÊli zostanà one naruszone przez instytucje Wspólnoty lub

paƒstwo cz∏onkowskie.

4 .1 . 3 N i e za l e ˝no Ê ç  o sob i s t a

Aby wzmocniç niezale˝noÊç instytucjonalnà Statut chroni niezale˝noÊç osobistà

cz∏onków organów decyzyjnych EBC. W szczególnoÊci zapewnia im stosunko-

wo d∏ugie kadencje:
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• minimalna kadencja prezesów krajowych banków centralnych trwa pi´ç lat

i jest odnawialna;

• kadencja cz∏onków Zarzàdu EBC trwa osiem lat, bez mo˝liwoÊci wyboru

na kolejnà kadencj´1.

Cz∏onek organu decyzyjnego EBC nie mo˝e zostaç uznaniowo zdymisjonowany

za sposób realizacji polityki w przesz∏oÊci. Cz∏onkowie tych organów mogà byç

usuni´ci ze stanowiska jedynie wówczas, gdy przestanà spe∏niaç warunki ko-

nieczne do wykonywania swych funkcji lub dopuszczà si´ powa˝nego uchybie-

nia. W takich przypadkach Rada Prezesów lub Zarzàd mogà zwróciç si´ do Eu-

ropejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci o przymusowe zdymisjonowanie (zob.

art. 11 ust. 4 Statutu EBC).

W takich samych okolicznoÊciach kompetentne w∏adze krajowe mogà zwolniç

z urz´du prezesa krajowego banku centralnego, w zgodzie z procedurami okre-

Êlonymi w statutach poszczególnych krajowych banków centralnych. Zwolniony

prezes lub Rada Prezesów mo˝e wówczas odwo∏aç si´ do Europejskiego Trybu-

na∏u SprawiedliwoÊci, który jest w∏aÊciwy do orzekania w takich przypadkach

(art. 14 ust. 2 Statutu ESBC).

Statuty krajowych banków centralnych (z póêniejszymi zmianami zgodnie

z art. 109 Traktatu WE) rozciàgajà ochron´ przeciwko dymisjom uznaniowym

na innych cz∏onków organów decyzyjnych krajowych banków centralnych, któ-

rzy jednak nie majà prawa odwo∏ywania si´ od takiej decyzji do Trybuna∏u.

4 .1 . 4 N i e za l e ˝no Ê ç  f unkc j ona lna i ope ra cy j na

Niezale˝noÊç funkcjonalna i operacyjna jest zaakcentowana w kilku przepisach

Statutu ESBC. W tej sprawie przyznano EBC wszelkie uprawnienia konieczne

do osiàgni´cia g∏ównego celu, jakim jest stabilnoÊç cen. Na przyk∏ad Eurosystem

jest wyposa˝ony w wy∏àczne kompetencje w dziedzinie polityki pieni´˝nej, jak

równie˝ posiada monopol na emisj´ banknotów. Paƒstwa cz∏onkowskie majà

prawo do emitowania jedynie monet o niskich nomina∏ach, a wielkoÊç emisji jest

zatwierdzana przez EBC. Zatem ˝aden legalny Êrodek p∏atniczy nie mo˝e zostaç

wyemitowany bez zgody Banku. Zapewnia to EBC pe∏nà kontrol´ nad bazà mo-

netarnà w strefie euro.

Uregulowania instytucjonalne w zakresie polityki kursowej zapewniajà spójnoÊç

zarówno wspólnej polityki pieni´˝nej, jak równie˝ polityki kursowej z celem

utrzymania stabilnoÊci cen (art. 4 Traktatu WE). Z tego samego powodu oficjal-

ne rezerwy walutowe sà skupione w Eurosystemie, a EBC kontroluje ich wyko-

rzystanie, jak równie˝ wykorzystanie walutowych kapita∏ów obrotowych paƒstw

cz∏onkowskich.

1 W 1998 r., kiedy utworzono Europejski Bank Centralny, wprowadzono zró˝nicowany czas

trwania mandatów w Zarzàdzie, aby zapewniç ciàg∏oÊç jego prac. Pierwszy prezes EBC zosta∏

mianowany na osiem lat, a pierwszy wiceprezes – na cztery lata. Pozostali czterej cz∏onkowie

Zarzàdu zostali mianowani odpowiednio na pi´ç, szeÊç, siedem i osiem lat. Kiedy pierwsze

kadencje poszczególnych cz∏onków Zarzàdu dobiegnà koƒca (w 2007 r.), wszyscy kolejni

cz∏onkowie Zarzàdu b´dà powo∏ywani na 8-letnie kadencje.
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Dodatkowo art. 101 Traktatu UE zabrania Eurosystemowi udzielania po˝y-

czek sektorowi publicznemu. Zakaz ten, który wszed∏ w ˝ycie wraz z rozpo-

cz´ciem drugiego etapu UGW, chroni Eurosystem przed naciskami sektora

publicznego na dofinansowanie ze Êrodków banków centralnych. Jest to tak-

˝e zabezpieczenie przed nabywaniem przez Eurosystem d∏ugu publicznego

na rynku pierwotnym. EBC regularnie monitoruje rynek pod kàtem potencjal-

nych prób omini´cia tego zakazu poprzez nabywanie d∏ugu publicznego

na rynku wtórnym.

Eurosystem ma do dyspozycji zestaw instrumentów do prowadzenia swojej poli-

tyki, w tym uprawnienia regulacyjne oraz prawo do nak∏adania wa˝nych sankcji

w przypadku naruszenia rozporzàdzeƒ i decyzji EBC (zob. punkt 2.5.3).

4 .1 . 5  N i e za l e ˝no Ê ç  f i n an sowa  i o r gan i z a cy j na

EBC i krajowe banki centralne posiadajà w∏asne Êrodki finansowe i w∏asne do-

chody, jak równie˝ autonomi´ organizacyjnà. Ich niezale˝noÊç finansowa i orga-

nizacyjna umo˝liwia Eurosystemowi wype∏nianie jego zadaƒ.

Kapita∏ EBC jest subskrybowany i op∏acany przez krajowe banki centralne. Eu-

ropejski Bank Centralny ma w∏asny bud˝et niezale˝ny od bud˝etu Unii Europej-

skiej. Statut pozwala równie˝ EBC na samodzielne okreÊlanie warunków zatrud-

nienia oraz sposobu organizacji swojej struktury wewn´trznej.

Ponadto, jako organizacja ponadnarodowa, na strefie paƒstw cz∏onkowskich

EBC korzysta z przywilejów i immunitetów niezb´dnych do wykonywania jego

zadaƒ. Rozdzia∏ 1 Protoko∏u w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. gwarantuje mi´dzy innymi nienaruszal-

noÊç siedziby i archiwów EBC, jak równie˝ nietykalnoÊç jego majàtku i akty-

wów. Dalej Protokó∏ stwierdza równie˝, ˝e nie mogà one podlegaç ˝adnym ogra-

niczeniom administracyjnym lub prawnym bez zgody Europejskiego Trybuna∏u

SprawiedliwoÊci.

JeÊli chodzi o finansowà i bud˝etowà autonomi´ krajowych banków centralnych

i ich pracowników, paƒstwa cz∏onkowskie majà pewien wp∏yw na ich bud˝ety

oraz podzia∏ zysków i liczb´ pracowników, czy to jako (czasem jedyny) udzia∏o-

wiec danego banku centralnego, czy te˝ poprzez w∏adz´ ustawodawczà. Jednak

na mocy statutów krajowych banków centralnych wykonywanie uprawnieƒ przez

paƒstwa cz∏onkowskie nie mo˝e utrudniaç krajowym bankom centralnym wype∏-

niania ich funkcji zwiàzanych z Eurosystemem.

4 .2 ODPOWIEDZ IALNOÂå  DEMOKRATYCZNA

Przyznanie Europejskiemu Bankowi Centralnemu wy∏àcznej kompetencji

w prowadzeniu polityki pieni´˝nej oznacza powierzenie mu kluczowego

aspektu suwerennoÊci w sprawach monetarnych. Zgodnie z podstawowymi

zasadami spo∏eczeƒstw demokratycznych, EBC jest odpowiedzialny

przed obywatelami i ich demokratycznie wybranymi przedstawicielami. Za-
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równo Traktat, jak i Statut ESBC zawierajà szereg przepisów, zgodnie z któ-

rymi EBC – tak jak ka˝dy niezale˝ny bank centralny – jest zobowiàzany

do przedstawiania swoich dzia∏aƒ i decyzji pod osàd opinii publicznej. Nale-

˝yte wyjaÊnianie i uzasadnianie podj´tych decyzji le˝y w interesie samego

EBC, poniewa˝ zapewnia poparcie spo∏eczne dla prowadzonej przez Bank

polityki.

4 .2 . 1  Odpow iedz i a l no Ê ç  j ako  pods tawowy  e l ement  l e g i t ym i za c j i

OdpowiedzialnoÊç jest podstawowym warunkiem legitymacji demokratycz-

nej oraz trzonem struktur demokratycznych. W demokracji ca∏a w∏adza po-

chodzi od obywateli, a wszelkie decyzje dotyczàce wspólnoty muszà byç

usankcjonowane przez elektorat. Tak wi´c decyzje w sprawie polityki doty-

czàcej sfery publicznej sà usankcjonowane wtedy, gdy wyra˝ajà – bezpoÊred-

nio lub poÊrednio – wol´ elektoratu. Ten warunek nazywany jest „legitymi-

zacjà proceduralnà” lub „legitymizacjà przez procedur´”. JeÊli podj´te decy-

zje spe∏niajà oczekiwania i potrzeby obywateli, mówi si´ o „legitymizacji

przez wyniki”.

EBC zosta∏ ustanowiony na mocy Traktatu WE, podpisanego i ratyfikowanego

przez wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie zgodnie z ich konstytucjami, a zatem po-

siada legitymizacj´ proceduralnà. Paƒstwa cz∏onkowskie UE (dzia∏ajàc poprzez

wybranych przedstawicieli) podj´∏y suwerennà decyzj´ o przekazaniu odpowie-

dzialnoÊci za polityk´ pieni´˝nà i zwiàzane z nià zadania do nowej organizacji

wspólnotowej i o zapewnieniu jej niezale˝noÊci od wp∏ywów politycznych. Man-

dat do prowadzenia polityki pieni´˝nej jasno definiuje jej cel, a tym samym okre-

Êla, w jakim zakresie organy decyzyjne EBC mogà dzia∏aç wed∏ug w∏asnego

uznania przy realizacji polityki pieni´˝nej.

Legitymizacja proceduralna wynika ponadto z procedury mianowania cz∏onków

organów decyzyjnych EBC: odbywa si´ to za poÊrednictwem demokratycznie

wybranych przedstawicieli paƒstw cz∏onkowskich. Jak wspomniano wczeÊniej,

cz∏onkowie Zarzàdu sà mianowani za wspólnym porozumieniem paƒstw cz∏on-

kowskich na szczeblu szefów paƒstw lub rzàdów (po konsultacji z Parlamentem

Europejskim), natomiast pozostali cz∏onkowie Rady Prezesów – przez odpo-

wiednie w∏adze krajowe zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami.

EBC mo˝e uzyskaç legitymizacj´ przez wyniki w drodze w∏aÊciwego wype∏-

niania powierzonych mu zadaƒ. W prowadzeniu polityki pieni´˝nej i realizacji

innych zadaƒ EBC mo˝e samodzielnie podejmowaç decyzje zmierzajàce

do okreÊlonego celu, czyli utrzymania stabilnoÊci cen. Jak wspomniano w pod-

rozdziale 4.1, doÊwiadczenia szeregu banków centralnych w okresie powojen-

nym wykaza∏y, ˝e najpewniejszym sposobem osiàgni´cia tego celu jest zagwa-

rantowanie bankowi centralnemu niezale˝noÊci w ramach jasno sprecyzowane-

go i wià˝àcego mandatu. W ten sposób, pomimo celowego odsuni´cia od nor-

malnego procesu politycznego, niezale˝ny bank centralny cieszy si´ pe∏nà le-

gitymizacjà przez wyniki.

Ponadto legitymizacja niezale˝nych banków centralnych opiera si´ na z∏o˝onym

systemie egzekwowania ich odpowiedzialnoÊci. Niezale˝noÊç i odpowiedzial-
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noÊç sà jak dwie strony tego samego medalu, dlatego te˝ EBC ma obowiàzek wy-

jaÊniaç i uzasadniaç obywatelom UE i ich wybranym przedstawicielom, w jaki

sposób wykorzystuje udzielone mu uprawnienia i prerogatywy.

4 .2 . 2 Cha rak te r  i z ak re s  odpow iedz i a l no Ê c i  EBC

Poj´cie „odpowiedzialnoÊç” (ang. accountability) odnosi si´ do koncepcji g∏´-

boko zakorzenionej w demokratycznych i instytucjonalnych standardach kra-

jów angloj´zycznych2. W kontekÊcie europejskim oznacza ponoszenie odpo-

wiedzialnoÊci za w∏asne decyzje i dzia∏ania oraz obowiàzek ich wyjaÊniania

i uzasadniania. Koncepcja ta z koniecznoÊci ∏àczy si´ z wyjaÊnianiem i uzasad-

nianiem a posteriori. Gdyby jakikolwiek organ – taki jak parlament czy rzàd –

móg∏ interweniowaç lub bezpoÊrednio wp∏ywaç na polityk´ banku centralnego,

oznacza∏oby to jego udzia∏ w procesie decyzyjnym, a zatem wspó∏odpowie-

dzialnoÊç za rezultaty prowadzonej polityki. Taki stan rzeczy by∏by nie tylko

sprzeczny z niezale˝nym statusem banku centralnego, ale tak˝e odbiera∏ sens

koncepcji odpowiedzialnoÊci.

OdpowiedzialnoÊç w znacznym stopniu ∏àczy si´ z przejrzystoÊcià. PrzejrzystoÊç

oznacza nie tylko jawnoÊç informacji, ale tak˝e przedstawianie ich w sposób zro-

zumia∏y dla spo∏eczeƒstwa. U∏atwia tym samym egzekwowanie odpowiedzialno-

Êci niezale˝nego banku centralnego.

Postanowienia Traktatu odnoÊnie odpowiedzialnoÊci EBC oraz praktyki i proce-

dury w tym zakresie ustanowione w minionych latach zosta∏y dostosowane

do specyficznych warunków politycznych, gospodarczych i instytucjonalnych,

w jakich funkcjonuje EBC. Jak wspomniano w punkcie 1.2.2, EBC jest ponadna-

rodowym bankiem centralnym, który wykonuje swoje zadania dla gospodarki

strefy euro z∏o˝onej z wielu paƒstw; jego odbiorcy sà nie tyle Europejczykami,

co cz∏onkami spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej. EBC posiada tak˝e specyficznà

struktur´ instytucjonalnà, w której prezesi krajowych banków centralnych

uczestniczà z urz´du w podejmowaniu decyzji.

Pomimo ró˝nic politycznych i instytucjonalnych przepisy i procedury dotyczàce

egzekwowania odpowiedzialnoÊci EBC gwarantujà wywiàzywanie si´ Banku ze

swoich obowiàzków w tym zakresie w sposób równie skuteczny i w∏aÊciwy jak

tradycyjne banki centralne w swoich krajach.

4 .2 . 3  Wype ∏n i an i e  obow iàzków zw ià zanych  z odpow iedz i a l no Ê c i à

Zb io rowa  odpow iedz i a l no Ê ç  o rganów decyzy j ny ch  EBC

Jak wspomniano w punkcie 2.5.1, g∏ówne organy decyzyjne EBC, czyli Ra-

da Prezesów i Zarzàd, sà organami kolegialnymi, których wszyscy cz∏onko-

wie sà zbiorowo odpowiedzialni za w∏aÊciwe wype∏nianie zadaƒ EBC. Cz∏on-

2 Zob. porównanie z amerykaƒskim Systemem Rezerwy Federalnej, Bankiem Anglii i Bankiem

Japonii w artykule pt. The accountability of the ECB w listopadowym numerze Biuletynu

Miesi´cznego EBC z 2002 r.
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kowie obu tych organów podejmujà decyzje kierujàc si´ wy∏àcznie celami

Eurosystemu oraz bioràc pod uwag´ sytuacj´ w ca∏ej strefie euro, a nie w po-

szczególnych paƒstwach.

Organy decyzyjne EBC sà zatem zbiorowo odpowiedzialne za podejmowane de-

cyzje. System odpowiedzialnoÊci indywidualnej obowiàzujàcy na przyk∏ad

w amerykaƒskim Systemie Rezerwy Federalnej, Banku Anglii i Banku Japonii

nie znajduje zastosowania w EBC, poniewa˝ jest niezgodny z jego politykà

i strukturà instytucjonalnà.

System, w którym wszyscy cz∏onkowie Rady Prezesów odpowiadaliby indywi-

dualnie przed Parlamentem Europejskim by∏by nieodpowiedni dla EBC, ponie-

wa˝ instytucje i organy unijne nie uczestniczà w mianowaniu prezesów krajo-

wych banków centralnych. T∏umaczenie si´ przed krajowymi parlamentami

z dzia∏aƒ podejmowanych przez prezesów krajowych banków centralnych by∏o-

by równie niew∏aÊciwe, poniewa˝ parlamenty krajowe nie posiadajà uprawnieƒ

do oceny prezesów swoich banków centralnych w zakresie wywiàzywania si´

z ich „europejskich” obowiàzków, które jednoznacznie wykluczajà mo˝liwoÊç

obrony interesów krajowych.

Odpow iedz i a l no Ê ç  EBC  za zadan i a  wyznaczone  w Trak ta c i e

EBC odpowiada za wszystkie dzia∏ania i zadania przypisane Eurosystemowi

przez Traktat WE, a w szczególnoÊci za prowadzenie polityki pieni´˝nej. Usta-

lajàc iloÊciowà definicj´ stabilnoÊci cen EBC stworzy∏ punkt odniesienia, wed∏ug

którego oceniane sà wyniki jego dzia∏alnoÊci.

EBC odpowiada tak˝e za wszelkie inne funkcje pe∏nione przez Eurosystem na je-

go polecenie. Nie jest natomiast odpowiedzialny za funkcje niezwiàzane z dzia-

∏alnoÊcià Eurosystemu, które wype∏niajà krajowe banki centralne zgodnie

z art. 14 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W istocie

krajowe banki centralne pe∏nià te funkcje na w∏asnà odpowiedzialnoÊç, zdajàc

z nich spraw´ jedynie w∏adzom krajowym, zgodnie z prawnymi i konstytucyjny-

mi przepisami danego paƒstwa cz∏onkowskiego.

Przed k im odpow iada  EBC

Jako organ ustanowiony Traktatem i dzia∏ajàcy w granicach przyznanych mu

uprawnieƒ, EBC odpowiada przede wszystkim przed obywatelami paƒstw cz∏on-

kowskich Unii Europejskiej, które podpisa∏y i ratyfikowa∏y Traktat. Traktat usta-

nawia szeroki zakres obowiàzków sprawozdawczych (zob. ni˝ej), które zapew-

niajà spo∏ecznoÊci europejskiej bezpoÊredni dost´p do informacji o dzia∏alnoÊci

Banku. EBC wyjaÊnia i uzasadnia swoje decyzje opinii publicznej za poÊrednic-

twem publikacji we wszystkich oficjalnych j´zykach Wspólnoty, jak równie˝

w wystàpieniach cz∏onków organów decyzyjnych EBC we wszystkich paƒ-

stwach cz∏onkowskich strefy euro oraz poza ich granicami.

Ponadto Traktat WE zak∏ada sta∏y dialog z wybranymi przedstawicielami oby-

wateli UE, czyli Parlamentem Europejskim (zob. punkt 4.3.1). Na podobnej za-
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sadzie banki centralne Stanów Zjednoczonych, Japonii i Wielkiej Brytanii odpo-

wiadajà przed organami legislacyjnymi tych krajów.

Obok przepisów Traktatu WE dotyczàcych odpowiedzialnoÊci równie˝ prawo

krajowe mo˝e nak∏adaç na dany krajowy bank centralny obowiàzek przedstawia-

nia raportów rocznych. Mo˝e tak˝e upowa˝niaç poszczególne parlamenty

do wzywania prezesów krajowych banków centralnych do stawienia si´ na sesji

plenarnej lub przed poszczególnymi komisjami parlamentarnymi albo dawaç

prezesowi prawo do wyst´powania w parlamencie z w∏asnej inicjatywy. Jednak

parlamenty krajowe mogà pociàgaç w∏asne banki centralne do odpowiedzialno-

Êci jedynie za funkcje pe∏nione poza Eurosystemem, podczas gdy EBC jest od-

powiedzialny wy∏àcznie za funkcje pe∏nione w ramach Eurosystemu.

Mimo ˝e krajowe banki centralne nie majà formalnego obowiàzku utrzymywa-

nia kontaktów z w∏adzami politycznymi swojego kraju, kontakty takie stanowià

dobrà okazj´ do wyjaÊnienia decyzji EBC oraz informowania osób podejmujà-

cych decyzje polityczne na szczeblu krajowym o wspólnej polityce pieni´˝nej

i racjach le˝àcych u jej pod∏o˝a.

Egzekwowan i e  odpow iedz i a l no Ê c i

Akceptacja i uznanie (w przypadku pomyÊlnej realizacji wyznaczonego celu)

bàdê sankcje (w przypadku wyników niezadowalajàcych) wydajà si´ teoretycz-

nie w∏aÊciwymi Êrodkami egzekwowania odpowiedzialnoÊci banku centralnego.

Jednak w praktyce specyficzny charakter polityki pieni´˝nej wymaga uwzgl´d-

nienia pewnych zastrze˝eƒ.

Jak wspomniano w punkcie 3.1.1, z uwagi na opóênienia w procesie transmisji

polityka pieni´˝na wp∏ywa na poziom cen dopiero w Êrednim okresie. Zatem

w krótkim okresie bank centralny nie jest w stanie zneutralizowaç nast´pstw nie-

oczekiwanych wstrzàsów cenowych (spowodowanych na przyk∏ad skokami cen

surowców). Ponadto bioràc pod uwag´ niepewnoÊç zwiàzanà z mechanizmem

transmisji oraz fakt, ˝e w∏aÊciwa reakcja polityki pieni´˝nej zale˝y od charakte-

ru, czasu trwania i skali wstrzàsów gospodarczych, wyznaczenie Êcis∏ych ram

czasowych przy ocenie polityki pieni´˝nej wydaje si´ niew∏aÊciwe.

Wymierna ocena dzia∏alnoÊci banku centralnego zawsze wymaga wywa˝onego

i zró˝nicowanego podejÊcia. Formalne sankcje by∏yby Êrodkiem zbyt ostrym i mo-

g∏yby uniemo˝liwiç w∏aÊciwe wype∏nianie mandatu przez bank centralny. Zatem

najlepszym sposobem na egzekwowanie odpowiedzialnoÊci banku centralnego wy-

daje si´ byç regularna kontrola jego dzia∏alnoÊci przez parlament i opini´ publicznà.

Obow iàzk i  sp rawozdawcze

EBC ma szeroki zakres obowiàzków sprawozdawczych:

• Art. 113 Traktatu WE wymaga od EBC sk∏adania sprawozdaƒ rocznych z dzia-

∏alnoÊci ESBC i sprawozdaƒ dotyczàcych polityki pieni´˝nej za rok ubieg∏y

i rok bie˝àcy do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji

Europejskiej, jak równie˝ do Rady Europejskiej.
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• Art. 15 Statutu ESBC wymaga publikacji raportów kwartalnych oraz tygodnio-

wego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu.

EBC wychodzi poza zobowiàzania statutowe publikujàc oprócz raportów kwar-

talnych tak˝e Biuletyn Miesi´czny oraz udost´pniajàc na swoich stronach inter-

netowych prace naukowe w serii Working Papers i inne publikacje.

W przeciwieƒstwie do amerykaƒskiego Systemu Rezerwy Federalnej, Banku

Anglii i Banku Japonii, EBC nie publikuje protoko∏ów z posiedzeƒ g∏ównych or-

ganów odpowiedzialnych za polityk´ ani nie podaje do wiadomoÊci publicznej

rozk∏adu g∏osów w Radzie Prezesów. Jest to zgodne z przepisem art. 10 ust. 4

Statutu ESBC, który stwierdza, ˝e „zebrania [Rady Prezesów] sà poufne”.

Nieujawnianie danych o sposobie g∏osowania poszczególnych cz∏onków Rady

Prezesów chroni tak˝e ich niezale˝noÊç. Podanie tej informacji mog∏oby wy-

wo∏aç naciski i spekulacje na temat motywów decyzji podj´tych przez po-

szczególnych cz∏onków Rady Prezesów. Umo˝liwi∏aby to nawet opinii pu-

blicznej sprawdzenie, czy próby wywarcia wp∏ywu na przebieg g∏osowania

przynios∏y po˝àdane rezultaty. Kwestie takie nie majà byç mo˝e du˝ego zna-

czenia dla banków centralnych dzia∏ajàcych w paƒstwach narodowych, jednak

prezesi banków centralnych ze strefy euro kojarzeni sà z krajami, z których

pochodzà, a zatem istnieje ryzyko, ˝e b´dà postrzegani jako obroƒcy intere-

sów krajowych w ∏onie Rady Prezesów, co mog∏oby prowadziç do nieuzasad-

nionych prób wp∏ywania na ich decyzje.

Z drugiej strony art. 10 ust. 4 Statutu stanowi, ˝e „Rada Prezesów mo˝e zadecy-

dowaç o podaniu wyniku swoich obrad do publicznej wiadomoÊci”. Dlatego w∏a-

Ênie prezes i wiceprezes EBC po pierwszym spotkaniu Rady Prezesów w ka˝dym

miesiàcu niezw∏ocznie zwo∏ujà konferencj´ prasowà, której zapis publikowany

jest na stronie EBC. Bank przedstawia równie˝ wyczerpujàcà analiz´ kwestii do-

tyczàcych polityki pieni´˝nej i stanu gospodarki w wydawanym przez siebie Biu-

letynie Miesi´cznym. JeÊli chodzi o cz´stotliwoÊç i poziom szczegó∏owoÊci,

EBC wyjaÊnia decyzje dotyczàce polityki i ich motywy w sposób równie sku-

teczny jak materia∏y publikowane przez inne banki centralne.

4 .3  WSPÓ¸PRACA  I D IALOG Z INSTYTUC JAM I  I ORGANAMI  WSPÓLNO-

TOWYMI

Traktat WE ustanawia wyraêny podzia∏ obowiàzków zwiàzanych z ró˝nymi

dziedzinami polityki w ramach UGW, ale jednoczeÊnie promuje dialog i wspó∏-

prac´ pomi´dzy odpowiedzialnymi za nie organami, ustanawiajàc szereg formal-

nych kontaktów pomi´dzy EBC a instytucjami i organami Wspólnoty.

Utrzymywanie roboczych relacji pomi´dzy EBC i innymi organami decyzyjnymi UE

jest warunkiem koniecznym w∏aÊciwego wype∏niania zadaƒ Eurosystemu. Jest to

oczywiste w przypadku zadaƒ, w których EBC dzieli swoje kompetencje z organami

Wspólnoty. W takich przypadkach Traktat nak∏ada obowiàzek wspó∏pracy pomi´dzy

EBC a innymi instytucjami lub organami (np. w zakresie polityki kursowej, reprezen-

towania strefy euro czy statystyki). Jednak bioràc pod uwag´ zale˝noÊç mi´dzy wspól-
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nà politykà pieni´˝nà a politykà gospodarczà prowadzonà przez paƒstwa cz∏onkow-

skie, w interesie EBC le˝y utrzymywanie dialogu z innymi organami decyzyjnymi od-

powiedzialnymi za polityk´, takimi jak rzàdy czy partnerzy spo∏eczni. Sta∏y dialog po-

mi´dzy EBC a innymi organami decyzyjnymi stwarza okazj´ do wyjaÊnienia obrane-

go kursu polityki pieni´˝nej oraz pomaga zrozumieç dzia∏ania EBC osobom z ze-

wnàtrz. W ten sposób EBC daje wiarygodny punkt odniesienia w stosunku do decyzji

podejmowanych przez poszczególne podmioty, co s∏u˝y utrzymaniu stabilnoÊci cen.

4 .3 . 1 Pa r l ament  Eu rope j sk i

Dialog pomi´dzy EBC a Parlamentem Europejskim skupia si´ g∏ównie na zagad-

nieniach wype∏niania mandatu i zadaƒ EBC. Jak wspomniano w podrozdzia-

le 4.2, Parlament Europejski odgrywa kluczowà rol´ w egzekwowaniu odpowie-

dzialnoÊci EBC za prowadzonà polityk´ pieni´˝nà i zwiàzane z nià zadania.

Debata  nad rapor t em rocznym EBC

Zgodnie z art. 113 ust. 3 Traktatu WE, prezes EBC zobowiàzany jest do przed-

stawiania raportów rocznych EBC na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Po prezentacji raportu Parlament przyjmuje uchwa∏´, która zawiera komplekso-

wà ocen´ dzia∏alnoÊci EBC i prowadzonej przez niego polityki.

OÊw iadczen i a  p r zed Pa r l amentem Europe j sk im

Zgodnie z tym samym artyku∏em Traktatu WE, tj. art. 113 ust. 3, prezes EBC

i inni cz∏onkowie Zarzàdu mogà byç przes∏uchani (z inicjatywy w∏asnej lub

na wezwanie Parlamentu Europejskiego) przez w∏aÊciwe komisje Parlamentu.

Zgodnie z tym przepisem, prezes EBC cztery razy w roku staje przed Komisjà

ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego, która zgodnie

z Regulaminem Parlamentu odpowiada za stosunki z Bankiem. Podczas przes∏u-

chaƒ prezes wyjaÊnia decyzje dotyczàce polityki EBC i odpowiada na pytania

cz∏onków Komisji. Kwartalne przes∏uchania sta∏y si´ wi´c filarem dzia∏aƒ Parla-

mentu w zakresie egzekwowania odpowiedzialnoÊci EBC.

Pozostali cz∏onkowie Zarzàdu EBC równie˝ stajà przed Komisjà ds. Gospodarczych

i Monetarnych. Ostatnimi laty wiceprezes by∏ zapraszany przez Komisj´, by przed-

stawiç raport roczny EBC podczas przygotowaƒ do debaty na sesji plenarnej. Po-

nadto raz do roku cz∏onek Zarzàdu odpowiedzialny za badania ekonomiczne pre-

zentuje przed Komisjà stanowisko EBC w sprawie rocznego przeglàdu gospodarki

UE publikowanego przez Komisj´ Europejskà. Niekiedy Komisja zaprasza równie˝

innych cz∏onków Zarzàdu na przes∏uchania dotyczàce uprawnieƒ i zadaƒ EBC.

Posiedzenia Komisji sà zazwyczaj otwarte dla publicznoÊci, a wkrótce po ich zakoƒ-

czeniu na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego umieszczany jest steno-

gram z posiedzenia. Ponadto raport roczny EBC zawiera osobny rozdzia∏ poÊwi´co-

ny odpowiedzialnoÊci i stosunkom EBC z Parlamentem, który wymienia g∏ówne

kwestie poruszone w trakcie sta∏ego dialogu.

Pytan i a  p i s emne

Uzupe∏nieniem bezpoÊrednich kontaktów i wymiany poglàdów pomi´dzy

prezesem EBC a cz∏onkami Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych jest
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przewidziana w Regulaminie Parlamentu (nowa zasada 40a „Pytania pisem-

ne do EBC”) mo˝liwoÊç przekazywania przez pos∏ów Parlamentu Europej-

skiego pytaƒ na piÊmie za poÊrednictwem Przewodniczàcego Komisji. Pyta-

nia te wraz z odpowiedzià EBC sà nast´pnie publikowane w Dzienniku Urz´-

dowym Unii Europejskiej. Sà one tym samym ogólnie dost´pne we wszyst-

kich oficjalnych j´zykach Wspólnoty.

Mimo ˝e ani Traktat, ani statut ESBC nie nak∏adajà w tej kwestii ˝adnych

zobowiàzaƒ, EBC zgodzi∏ si´ przyjàç t´ procedur´, zaznaczajàc jednak, ˝e

nie powinno to w ˝adnym wypadku umniejszaç znaczenia regularnych wy-

stàpieƒ przed Parlamentem, które pozostajà w∏aÊciwym forum do dyskusji

nad politykà Banku.

I nne  ob s za ry  wspó ∏dz i a ∏ an i a

Istniejà trzy inne wa˝ne obszary wspó∏dzia∏ania EBC i Parlamentu Europejskiego:

1. W kwestii mianowania prezesa, wiceprezesa i innych cz∏onków Zarzàdu EBC

Bank konsultuje si´ z Parlamentem (art. 112 ust. 2 Traktatu WE). Komisja

ds. Gospodarczych i Monetarnych prowadzi przes∏uchania kandydatów, a ple-

num Parlamentu Europejskiego zatwierdza opini´.

2. Parlament uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie nowelizacji i uzu-

pe∏niania Statutu ESBC (art. 10 ust. 6, art. 41 i art. 42 Statutu). Do zmiany Sta-

tutu na mocy art. 41 wymagana jest zgoda Parlamentu. Istnieje równie˝ wy-

móg konsultacji zmian dotyczàcych prawa g∏osu na mocy art. 10 ust. 6 i pro-

jektów przepisów uzupe∏niajàcych zgodnie z art. 42.

3. Parlament uczestniczy równie˝ w stanowieniu prawa w innych dziedzinach,

za które odpowiada EBC.

4 .3 . 2  Rada  Un i i  Eu rope j sk i e j  i Eu rog rupa

EBC dzieli z Radà Unii Europejskiej odpowiedzialnoÊç za polityk´ kursowà i re-

prezentacj´ strefy euro na arenie mi´dzynarodowej. Ponadto kontaktuje si´ z Ra-

dà w sprawach dotyczàcych wspó∏pracy w dziedzinie polityki gospodarczej

na szczeblu strefy euro. Jednak z uwagi na niezale˝noÊç i charakter obowiàzków

EBC, jego relacje z Radà i Eurogrupà w zakresie polityki gospodarczej mogà je-

dynie przybieraç form´ niezobowiàzujàcego dialogu, wykluczajàc mo˝liwoÊç

uprzedniej koordynacji obranego kursu polityki pieni´˝nej z innymi dziedzinami

polityki gospodarczej.

Do obowiàzków Rady nale˝y równie˝ rekomendowanie szefom paƒstw lub

rzàdów kandydatur na stanowiska prezesa, wiceprezesa i innych cz∏onków

zarzàdu EBC.

Rada  UE

W Êwietle prawa istnieje jedna Rada UE, jednak w rzeczywistoÊci Rada spotyka

si´ w ró˝nych sk∏adach, w zale˝noÊci od tematu dyskutowanego na posiedze-

niach. W celu podj´cia najwa˝niejszych decyzji dotyczàcych UGW, takich jak
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przystàpienie paƒstw cz∏onkowskich UE do strefy euro lub nowelizacja art. 10

ust. 2 Statutu ESBC, Rada zbiera si´ w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów3, na-

tomiast bie˝àce sprawy UGW sà dyskutowane na posiedzeniach Rady Ministrów

Gospodarki i Finansów (Rada ECOFIN). W tym kontekÊcie paragraf 44 Wnio-

sków Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w dniach 12-

13 grudnia 1997 r. wyraênie stwierdza, ˝e Rada ECOFIN jest trzonem wspó∏pra-

cy Paƒstw Cz∏onkowskich w zakresie polityki gospodarczej, jak równie˝ jest

uprawniona do podejmowania dzia∏aƒ we w∏aÊciwych jej obszarach.

Mimo ˝e nie wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie nale˝à do strefy euro, przedstawiciele

wszystkich krajów (∏àcznie z tymi, które nie uczestniczà w trzecim etapie UGW) bio-

rà udzia∏ w dyskusjach Rady UE na temat kwestii zwiàzanych z UGW. Jednak dla

przedstawicieli krajów nieuczestniczàcych prawo g∏osu w wi´kszoÊci kwestii doty-

czàcych UGW (choç nie wszystkich) jest zawieszone. Do sytuacji wyjàtkowych,

w których g∏osujà wszyscy cz∏onkowie, nale˝y g∏osowanie nad ustawodawstwem

wspólnotowym, które Rada UE przyjmuje na podstawie art. 107 Traktatu WE. Cho-

dzi tu o ustawodawstwo zmieniajàce i uzupe∏niajàce statut ESBC (zob. punkt 2.5.4).

Na mocy art. 113 ust. 2 Traktatu WE prezes EBC jest zapraszany do uczestnic-

twa w spotkaniach rady ECOFIN zawsze, gdy omawiane sà kwestie zwiàzane

z celami i zadaniami ESBC. Kwestie te dotyczà ogólnych wytycznych polityki

gospodarczej, spraw walutowych, reform w europejskim sektorze finansowym

oraz zewn´trznej reprezentacji Wspólnoty w ramach UGW, jak równie˝ spraw

zwiàzanych z politykà kursowà.

EBC uczestniczy w posiedzeniach Rady ECOFIN, gdy omawiane jest na nich usta-

wodawstwo uzupe∏niajàce lub zmiany pewnych przepisów Statutu ESBC. W tych

przypadkach Bank jest tak˝e reprezentowany w odpowiednich strukturach ni˝sze-

go szczebla podczas przygotowywania sesji rady ECOFIN. EBC jest te˝ zazwyczaj

zapraszany jako obserwator na etapie opracowywania innego ustawodawstwa

wspólnotowego regulujàcego szczególnie istotne zagadnienia. EBC uczestniczy

w równie˝ w pracach ró˝nych organów dzia∏ajàcych w obszarach jego szczególne-

go zainteresowania, takich jak Komitet ds. Us∏ug Finansowych lub tzw. Komitet

M´drców ds. Regulacji Europejskiego Rynku Papierów WartoÊciowych.

Prezes EBC regularnie uczestniczy w odbywajàcych si´ dwa razy w roku niefor-

malnych spotkaniach Rady ECOFIN, które stanowià okazj´ do otwartej wymia-

ny poglàdów na bie˝àce tematy bez koniecznoÊci zachowania procedury formal-

nych spotkaƒ Rady. Na spotkania te zapraszani sà równie˝ prezesi krajowych

banków centralnych, którzy towarzyszà ministrom swoich krajów.

EBC ma równie˝ wa˝ne obowiàzki sprawozdawcze w stosunku do Rady

ECOFIN. Prezes EBC przedstawia Radzie Raport Roczny oraz przedk∏ada jej spra-

3 Rada Unii Europejskiej obradujàca w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów nie powinna byç

mylona z Radà Europejskà. Rada Europejska, w sk∏ad której wchodzà szefowie paƒstw lub

rzàdów paƒstw cz∏onkowskich UE oraz przewodniczàcy Komisji Europejskiej, zapewnia Unii

Europejskiej impuls do rozwoju oraz okreÊla ogólne wytyczne polityczne. Decyzje szefów

paƒstw lub rzàdów o mianowaniu cz∏onków Zarzàdu i wyznaczeniu siedziby EBC majà cha-

rakter decyzji mi´dzyrzàdowych.
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wozdanie dotyczàce konwergencji w ramach odbywajàcego si´ co dwa lata spotkania

majàcego na celu ocen´ stopnia konwergencji wymaganego art. 122 Traktatu WE.

Eurog rupa

Jak wspomniano wczeÊniej, Rada UE obraduje nad sprawami UGW w pe∏nym

sk∏adzie, mimo ˝e prawo g∏osu dla przedstawicieli krajów spoza UGW jest za-

wieszone. Traktat nie ustanawia ˝adnego organu, w którym ministrowie finan-

sów uczestniczyliby w celu przedyskutowania spraw b´dàcych przedmiotem ich

wspólnego zainteresowania, a zwiàzanym ze strefà euro i wspólnà walutà. Dla-

tego w grudniu 1997 r. Rada Europejska obradujàca w Luksemburgu ustanowi∏a

Eurogrup´ – nieformalny organ z∏o˝ony z ministrów finansów paƒstw strefy eu-

ro oraz Komisarza ds. Gospodarczych i Walutowych. Od 2005 r. Eurogrupa ma

przewodniczàcego, wybieranego przez jej cz∏onków zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów

na okres dwóch lat. EBC mo˝e uczestniczyç w spotkaniach Eurogrupy, kiedy jest

to konieczne; dotàd EBC uczestniczy∏ we wszystkich spotkaniach.

Eurogrupa stanowi kana∏ komunikacji w strefie euro, zbli˝ony do nieformalnych

kontaktów istniejàcych pomi´dzy rzàdami a bankami centralnymi paƒstw naro-

dowych. Nieformalny charakter Eurogrupy umo˝liwia otwartà wymian´ poglà-

dów na tematy zwiàzane ze strefà euro. Atmosfera szczeroÊci i zaufania jest pod-

trzymywana, poniewa˝ spotkania Eurogrupy ograniczajà si´ do obecnoÊci mini-

strów, Komisarza i prezesa EBC (z jednà osobà towarzyszàcà). Zazwyczaj w for-

malnych sesjach Rady UE uczestniczy o wiele wi´ksza liczba osób.

Eurogrupa przewa˝nie spotyka si´ raz w miesiàcu przed posiedzeniem Rady

ECOFIN. Dyskusje na forum Eurogrupy skupiajà si´ na ogólnym funkcjonowa-

niu gospodarki strefy euro, a w szczególnoÊci na jej perspektywach gospodar-

czych, na sytuacji bud˝etowej w poszczególnych paƒstwach cz∏onkowskich oraz

sposobach wygenerowania w nich impulsu politycznego w celu przeprowadzenia

reform strukturalnych. Ponadto Eurogrupa omawia kszta∏towanie si´ kursu euro

oraz zewn´trzny odbiór strefy euro jako odr´bnego strefy gospodarczego.

4 .3 . 3  Komi s j a  Eu rope j ska

Komisja Europejska równie˝ uczestniczy w dialogu pomi´dzy EBC a Radà

ECOFIN. Komisarz ds. Gospodarczych i Walutowych bierze udzia∏ w obradach

Rady ECOFIN i Eurogrupy, jak równie˝ w posiedzeniach Rady Prezesów EBC.

Oprócz uczestnictwa w dialogu politycznym na najwy˝szym szczeblu Komi-

sja Europejska i EBC utrzymujà Êcis∏e kontakty robocze podczas spotkaƒ

w szerszym gronie, np. w czasie obrad Komitetu Ekonomiczno-Finansowego

lub Komitetu Polityki Gospodarczej (zob. poni˝ej) oraz podczas spotkaƒ

dwustronnych. Ten kontakt jest szczególnie wa˝ny w kontekÊcie kluczowej

roli, jakà odgrywa Komisja w procesie stanowienia polityki gospodarczej

Wspólnoty. W szczególnoÊci Komisji powierzono szereg zadaƒ zwiàzanych

z UGW. Nale˝à do nich:

• formu∏owanie zaleceƒ dotyczàcych ogólnych wytycznych polityki gospodarczej;
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• monitorowanie sytuacji bud˝etowej paƒstw cz∏onkowskich i przedstawianie

wyników Radzie ECOFIN;

• przygotowywanie (nie rzadziej ni˝ co dwa lata) raportu o konwergencji przed-

stawiajàcego stopieƒ spe∏nienia kryteriów konwergencji przez paƒstwa cz∏on-

kowskie, które jeszcze nie przyj´∏y euro.

Ponadto Komisja Europejska zainicjowa∏a szereg konkretnych dzia∏aƒ (bàdê co

najmniej w nich uczestniczy) zwiàzanych z Eurosystemem lub majàcych wp∏yw

na jego czynnoÊci i zadania. W wielu przypadkach bezpoÊredni udzia∏ EBC mo-

˝e byç korzystny lub nawet niezb´dny dla pomyÊlnego ich przebiegu.

• Eurostat i EBC ÊciÊle wspó∏pracujà w dziedzinie statystyki, zarówno dwustron-

nie, jak i w ramach w∏aÊciwych komitetów statystycznych Wspólnoty, w szcze-

gólnoÊci Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej oraz Bilansu P∏atni-

czego (zob. podrozdz. 3.5);

• równie˝ w innych dziedzinach EBC uczestniczy w posiedzeniach wielu wyspe-

cjalizowanych grup roboczych i komitetów regulacyjnych. Takie organy podej-

mujà wiele tematów, np. integracja rynków finansowych (tzw. Grupa Giovan-

niniego) lub nadzór ostro˝noÊciowy i stabilnoÊç finansowa (m.in. Europejski

Komitet Bankowy i Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego); 

• Komisja i EBC blisko wspó∏pracujà i b´dà wspó∏pracowaç w przysz∏oÊci

w sprawach zwiàzanych z rozszerzeniem UE, wchodzàcych w zakres

kompetencji EBC.

4 .3 . 4  Komi t e t  Ekonomi c zno - F i nan sowy

Komitet Ekonomiczno-Finansowy zosta∏ powo∏any na mocy art. 114 ust. 2 Trak-

tatu WE jako merytoryczne zaplecze dla Rady ECOFIN, sporzàdzajàce analizy

i udzielajàce porad w wielu kwestiach gospodarczych i finansowych. W ust´-

pie 12 rezolucji w sprawie koordynacji polityki gospodarczej na trzecim etapie

UGW Rada Europejska obradujàca w grudniu 1997 r. w Luksemburgu przypisa-

∏a Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu zadanie zapewnienia

struktury, wewnàtrz której dialog pomi´dzy Radà i EBC móg∏by byç przygoto-

wywany i kontynuowany pomi´dzy urz´dnikami wy˝szego szczebla w minister-

stwach, krajowych bankach centralnych, Komisji i EBC.

Traktat przewiduje, ˝e paƒstwa cz∏onkowskie, Komisja i EBC mianujà co najwy˝ej

po dwóch cz∏onków Komitetu. Tradycyjnie jest to dwóch przedstawicieli ka˝dego

z paƒstw cz∏onkowskich, z których jeden jest wysokim rangà urz´dnikiem admini-

stracji, a drugi urz´dnikiem wy˝szego szczebla krajowego banku centralnego. Jednak

od czasu, gdy UE liczy 25 paƒstw cz∏onkowskich, Komitet Ekonomiczno-Finanso-

wy spotyka si´ w ograniczonym sk∏adzie, z tylko jednym przedstawicielem ka˝dego

paƒstwa cz∏onkowskiego (przewa˝nie urz´dnikiem administracji wy˝szego szczebla)

oraz dwoma przedstawicielami Komisji Europejskiej i EBC. EBC reprezentujà obec-

nie wiceprezes i cz∏onek Zarzàdu odpowiedzialny za ekonomi´. Ich zast´pcami sà

odpowiednio dyrektorzy generalni pionu stosunków mi´dzynarodowych i ekonomii.
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Uczestniczàc w posiedzeniach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego EBC bierze

równie˝ udzia∏ w dyskusji nad ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, nad-

zorem polityki fiskalnej na podstawie rocznych programów stabilizacji i konwer-

gencji paƒstw cz∏onkowskich oraz przygotowywaniem europejskiego stanowiska

w sprawach mi´dzynarodowych. EBC uczestniczy te˝ w innych dzia∏aniach Ko-

mitetu Ekonomiczno-Finansowego, od spraw technicznych (np. produkcji monet)

po reformy instytucjonalne i reprezentowanie Wspólnoty w ramach UGW.

Dyskusje na forum Komitetu Ekonomiczno-Finansowego s∏u˝à równie˝ przygo-

towaniu dialogu pomi´dzy ministrami finansów strefy euro a EBC w ramach Eu-

rogrupy. Wk∏ad EBC w obrady Komitetu Ekonomiczno-Finansowego polega

g∏ównie na przygotowywaniu ocen perspektyw gospodarczych strefy euro oraz

ewolucji kursów walutowych, jak równie˝ bie˝àcej oceny trwa∏oÊci finansów pu-

blicznych i adekwatnoÊci ogólnego kierunku polityki fiskalnej.

Uczestnictwo EBC w posiedzeniach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego opie-

ra si´ na pe∏nym poszanowaniu jego niezale˝noÊci i wy∏àcznej odpowiedzialno-

Êci za wspólnà polityk´ pieni´˝nà. EBC uczestniczy aktywnie w dyskusjach i wy-

ra˝a swoje poglàdy w ró˝nych kwestiach, jednak nie bierze udzia∏u w g∏osowa-

niu. Ponadto Komitet Êwiadomie uchyla si´ od dyskusji na temat obranego kur-

su polityki pieni´˝nej. Podobnie post´puje w przypadku sprawozdaƒ dotyczà-

cych wspólnej polityki pieni´˝nej prezentowanych podczas spotkaƒ organizacji

i forów mi´dzynarodowych takich jak Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy czy

G7. Zgodnie z podzia∏em obowiàzków przygotowywanie i prezentacja takich

sprawozdaƒ le˝y w wy∏àcznej kompetencji EBC.

4 .3 . 5  Komi t e t  Po l i t yk i  Go spoda r c ze j

Komitet Polityki Gospodarczej zosta∏ powo∏any decyzjà Rady4 w 1974 r. W je-

go sk∏ad wchodzi po dwóch przedstawicieli i dwóch ich zast´pców z paƒstw

cz∏onkowskich, Komisji i EBC.

Podobnie jak Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Komitet Polityki Gospodarczej

uczestniczy w przygotowaniu spotkaƒ Eurogrupy i Rady ECOFIN, jednak jego

prace skupiajà si´ raczej na reformach strukturalnych. W ramach tzw. procesu

z Cardiff (zob. punkt 1.2.2) Komitet przeprowadza corocznie wnikliwà ocen´ re-

form gospodarczych w paƒstwach cz∏onkowskich. Komitet uczestniczy równie˝

w tzw. procesie luksemburskim (zob. punkt 1.2.2), który stanowi platform´ ko-

ordynacji polityki zatrudnienia pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi. Komitet

zajmuje si´ równie˝ wieloma d∏ugoterminowymi kwestiami o charakterze struk-

turalnym, takimi jak konsekwencje bud˝etowe starzenia si´ spo∏eczeƒstw.

Ze wzgl´du na to, ˝e EBC przywiàzuje najwy˝szà wag´ do reform strukturalnych

w paƒstwach cz∏onkowskich jako do g∏ównego sposobu zwalczania bezrobocia i pe∏-

nego wykorzystania potencja∏u wzrostu strefy euro, uczestnictwo EBC w Komitecie

Polityki Gospodarczej daje cennà mo˝liwoÊç wp∏ywania na jego prace. Podobnie jak

4 Decyzja Rady 74/122/EWG z dnia 18 lutego 1974 r. powo∏ujàca Komitet Polityki Gospodar-

czej (Dz.U. L 63, 5.03.1974, str. 21).
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w przypadku Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, udzia∏ EBC w pracach Komite-

tu Polityki Gospodarczej opiera si´ na pe∏nym respektowaniu niezale˝noÊci Banku.

4 .3 . 6  D i a l og  makroekonomi c zny

Celem dialogu makroekonomicznego jest promowanie lepszego rozumienia wy-

magaƒ polityki zwiàzanej z UGW, a tym samym poprawa warunków do genero-

wania bezinflacyjnego wzrostu po∏àczonego ze wzrostem zatrudnienia. Dialog

makroekonomiczny – zwany te˝ procesem koloƒskim – ma form´ spotkaƒ odby-

wajàcych si´ dwa razy do roku. Zosta∏ zapoczàtkowany w 1999 r. na posiedze-

niu Rady Europejskiej w Kolonii (zob. punkt 1.2.2) i przebiega na szczeblu za-

równo politycznym, jak i technicznym. U jego podstaw le˝y pe∏ne poszanowanie

niezale˝noÊci wszystkich uczestników, a w szczególnoÊci niezale˝noÊci partne-

rów spo∏ecznych w procesie ustalania p∏ac, jak równie˝ niezale˝noÊci EBC w za-

kresie wspólnej polityki pieni´˝nej. Uznanie podzia∏u odpowiedzialnoÊci za po-

szczególne dziedziny polityki gospodarczej i zwiàzane z nimi obowiàzki pozwa-

la lepiej uÊwiadomiç sobie, ˝e zadaniem ka˝dego z poszczególnych organów jest

skuteczna realizacja polityki w ramach posiadanych kompetencji.

4 .4  RE˚ IM  J ¢ZYKOWY EBC

Jako instytucja wspólnotowa EBC zwraca si´ do spo∏ecznoÊci mówiàcej wielo-

ma j´zykami, a w sk∏ad jego organów decyzyjnych i kadr wchodzà osoby z ró˝-

nych krajów. Ró˝norodnoÊç j´zykowa UE wymaga od EBC komunikowania si´

w wielu j´zykach w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. Pragma-

tyczne podejÊcie EBC ∏àczy szacunek dla ró˝norodnoÊci j´zykowej UE z wymo-

giem efektywnej i szybkiej komunikacji.

Od 1 maja 2004 r. Wspólnota ma 20 j´zyków urz´dowych5. EBC w swoich

aktach prawnych i relacjach z osobami trzecimi oraz opinià publicznà prze-

strzega zasady wieloj´zycznoÊci ustanowionej w prawie wspólnotowym6.

Rozporzàdzenia i inne akty prawne o szerokim zastosowaniu sà publikowa-

ne we wszystkich j´zykach urz´dowych. To samo odnosi si´ do publikacji

przewidzianych w statucie (np. raportów rocznych, biuletynów miesi´cz-

nych). Akty prawne adresowane do pojedynczych podmiotów trzecich sà pu-

blikowane w ich j´zyku. Podmioty, które zwrócà si´ do EBC w jednym z j´-

zyków urz´dowych Wspólnoty, mogà oczekiwaç pisemnej odpowiedzi

w tym samym j´zyku.

W wi´kszoÊci innych przypadków, a w szczególnoÊci dla wewn´trznych potrzeb

EBC i ESBC, stosowany jest jeden j´zyk roboczy – angielski. Wyjàtek stanowià

posiedzenia Rady Prezesów i Rady Ogólnej oraz Komitetów ESBC, gdzie za-

pewnione jest t∏umaczenie symultaniczne na wiele j´zyków. U˝ywanie jednego

5 J´zyki w porzàdku alfabetycznym: angielski, czeski, duƒski, estoƒski, fiƒski, francuski, grec-

ki, hiszpaƒski, holenderski, litewski, ∏otewski, maltaƒski, niemiecki, polski, portugalski, s∏o-

wacki, s∏oweƒski, szwedzki, w´gierski, w∏oski.
6 Rozporzàdzenie nr 1 Rady EWG w sprawie okreÊlenia systemu j´zykowego Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej (Dz. U. 07, 6.10.1958, str. 385).
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j´zyka roboczego umo˝liwia szybkà i efektywnà komunikacj´ w EBC i Eurosys-

temie przy stanowieniu i realizacji wspólnej polityki pieni´˝nej oraz wykonywa-

niu innych zwiàzanych z nià zadaƒ.

4 .5  KONTROLA  SÑDOWA ZE  STRONY  EUROPE J SK IEGO TRYBUNA¸U

SPRAWIEDL IWOÂC I

EBC cieszy si´ szerokimi uprawnieniami wynikajàcymi z Traktatu i Statutu

ESBC. Nale˝à do nich uprawnienia regulacyjne oraz prawo do nak∏adania sank-

cji i kar na instytucje i przedsi´biorstwa w przypadku naruszenia przez nie prze-

pisów i decyzji EBC. Art. 35 ust. 1 Statutu ESBC przewiduje rewizj´ sàdowà

dzia∏aƒ EBC na warunkach przewidzianych w art. 230-233 Traktatu WE. Na mo-

cy tych postanowieƒ Rada UE, Komisja lub ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mogà

zaskar˝yç do Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci te dzia∏ania EBC, które

majà na celu wywo∏anie skutków prawnych wobec osób trzecich. Europejski

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci jest w∏aÊciwy do orzekania w przypadkach „braku

kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia niniej-

szego Traktatu lub jakiejkolwiek regu∏y prawnej zwiàzanej z jego zastosowa-

niem lub nadu˝ycia w∏adzy” (drugi akapit art. 230 Traktatu). Ponadto ka˝da oso-

ba fizyczna lub prawna mo˝e na tych samych warunkach zaskar˝yç decyzje

EBC, które dotyczà jej bezpoÊrednio i indywidualnie (czwarty akapit art. 230).

Na mocy art. 232 Traktatu EBC mo˝e równie˝ zostaç wezwany przed Trybuna∏

przez instytucj´ wspólnotowà lub paƒstwo cz∏onkowskie za naruszenie postano-

wieƒ Traktatu poprzez zaniechanie dzia∏ania. Podobnie ka˝da osoba fizyczna lub

prawna mo˝e wnieÊç skarg´ do Trybuna∏u, jeÊli EBC nie uwzgl´dni∏ jej w dzia-

∏aniu wymaganym przez Traktat lub Statut ESBC.

JeÊli skarga jest zasadna, Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci uniewa˝nia dany

akt, lub – w przypadku zaniechania – stwierdza, ˝e zaniechanie dzia∏ania naru-

szy∏o postanowienia Traktatu. W takich przypadkach EBC musi podjàç koniecz-

ne kroki, aby zastosowaç si´ do orzeczenia. Sytuacja taka mia∏a miejsce

w 2003 r., kiedy Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci uniewa˝ni∏ przyj´ty przez

EBC system zwalczania nadu˝yç finansowych i nakaza∏ mu podporzàdkowanie

si´ systemowi wspólnotowemu (zob. podrozdz. 4.6).

Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci nie tylko kontroluje dzia∏ania i przy-

padki zaniechania przez EBC dzia∏aƒ, ale równie˝ orzeka w sprawach wnie-

sionych przez EBC przeciwko instytucji wspólnotowej lub paƒstwu cz∏on-

kowskiemu w celu ochrony swoich prerogatyw, albo przeciwko instytucji

wspólnotowej w przypadku, gdy zaniecha∏a ona dzia∏ania (art. 230 i art. 232).

EBC mo˝e tak˝e wnieÊç skarg´ przeciwko krajowemu bankowi centralnemu,

jeÊli nie wywiàzuje si´ on ze zobowiàzaƒ wynikajàcych z Traktatu i Statutu

(art. 237 lit. (d) Traktatu).

Trybuna∏ jest równie˝ w∏aÊciwy do orzekania w kwestiach spornych pomi´dzy

EBC a jego pracownikami (zob. punkt 6.4.1.) i w przypadkach, gdy jurysdykcja

zosta∏a mu przekazana przez strony umów podpisywanych przez EBC.
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4 .6  KONTROLA  RZETELNEGO ZARZÑDZAN IA  F INANSAMI

Rzetelne zarzàdzanie finansami Eurosystemu jest przedmiotem zainteresowania opi-

nii publicznej, jako ˝e EBC i krajowe banki centralne sprawujà funkcj´ publicznà, fi-

nansowanà – w ostatecznym rozrachunku – z pieni´dzy podatników. Traktat zawiera

wi´c szereg przepisów, które poddajà kontroli rzetelnoÊç zarzàdzania finansami EBC.

EBC wype∏nia swoje obowiàzki w tym zakresie publikujàc roczne sprawozdanie

finansowe jako cz´Êç Raportu Rocznego. Roczne sprawozdania finansowe EBC

oraz wszystkich krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegajà badaniu

przez bieg∏ych rewidentów. Na mocy art. 27 ust. 1 Statutu ESBC wybór bieg∏ych

rewidentów nale˝y do Rady Prezesów, a ich zatwierdzenie – do Rady Unii Euro-

pejskiej. Przepisy prawne i zwiàzane z nimi praktyki wprowadzone przez EBC

zosta∏y uznane za zgodne z kodeksem dobrych praktyk w zakresie przejrzystoÊci

polityki pieni´˝nej i finansowej (ang. Code of Good Practices on Transparency

in Monetary and Financial Policies) przyj´tym w 1999 r. i ostatnio zaktualizowa-

nym w sierpniu 2000 r.

Oprócz niezale˝nego audytu zewn´trznego, zarzàdzanie finansowe EBC podlega

kontroli ze strony Europejskiego Trybuna∏u Obrachunkowego. Na mocy art. 27

ust. 2 Statutu Trybuna∏ Obrachunkowy bada skutecznoÊç zarzàdzania EBC i pu-

blikuje raport roczny w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 10 lipca

2003 r.,7 EBC jest obj´ty programem przeciwdzia∏ania nadu˝yciom finansowym

zainicjowanym przez Komisj´ Europejskà na podstawie art. 280 Traktatu WE8.

Program ten upowa˝nia Europejski Urzàd ds. Zwalczania Nadu˝yç Finansowych

(ang. European Anti-Fraud Office – OLAF), który jest niezale˝nà instytucjà do-

chodzeniowà Komisji9, do badania nadu˝yç finansowych jak równie˝ innych nie-

prawid∏owoÊci w EBC w przypadku uzasadnionego podejrzenia. W Êwietle orze-

czenia Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci EBC dostosowa∏ wewn´trzne

zasady i procedury prawne do ram prawnych okreÊlonych w orzeczeniu Trybu-

na∏u oraz podjà∏ dzia∏ania niezb´dne dla zapewnienia bliskiej wspó∏pracy

z OLAF w zwalczaniu nadu˝yç finansowych10.

7 Rozporzàdzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r.

dotyczàce dochodzeƒ prowadzonych przez Europejski Urzàd ds. Zwalczania Nadu˝yç Finan-

sowych (OLAF) (Dz.U. L 136, 31.05.1999, str. 1).
8 Sprawa C-11/00 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Europejskiemu Bankowi Cen-

tralnemu [2003] ECR I-7147.
9 Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 roku ustanawiajàca Europejski Urzàd ds. Zwalcza-

nia Nadu˝yç Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136, 31.05.1999, str. 20).
10 Decyzja (EBC/2004/11) Europejskiego Banku Centralnego 3 czerwca 2004 r. w sprawie wa-

runków prowadzenia przez Europejski Urzàd ds. Zwalczania Nadu˝yç Finansowych docho-

dzeƒ w Europejskim Banku Centralnym w zwiàzku z zapobieganiem nadu˝yciom finanso-

wym, korupcji oraz innym bezprawnym dzia∏aniom przynoszàcym szkod´ interesom finan-

sowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany warunków zatrudnienia pracowników

Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 230, 30.06 2004, str. 56).
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Jean-Claude Trichet, obok 47 ministrów finansów i prezesów banków centralnych

na dorocznym posiedzeniu Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego

w Singapurze we wrzeÊniu 2006 r.
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5  ZAANGA˚OWANIE  EBC  WE WSPÓ¸PRAC¢

MI¢DZYNARODOWÑ

EBC bierze udzia∏ w reprezentacji strefy euro na szczeblu mi´dzynarodowym

poprzez reprezentowanie Wspólnoty Europejskiej w sprawach dotyczàcych

UGW w organizacjach i na forach mi´dzynarodowych w zakresie zadaƒ Euro-

systemu. Charakter uczestnictwa EBC w tych organizacjach zale˝y od podzia∏u

kompetencji we Wspólnocie oraz pomi´dzy Wspólnotà a jej paƒstwami cz∏on-

kowskimi. Zatem zale˝nie od omawianego tematu zaanga˝owanie EBC w dzia-

∏alnoÊç organizacji i forów mi´dzynarodowych mo˝e polegaç na wy∏àcznym re-

prezentowaniu stanowiska w zakresie polityki Wspólnoty Europejskiej lub

na formu∏owaniu w∏asnego stanowiska obok stanowiska innych organów ustana-

wiajàcych polityk´ na poziomie Wspólnoty lub krajowym. 

5 .1  WPROWADZEN IE

Po przekazaniu polityki pieni´˝nej i kursowej na poziom wspólnotowy koniecz-

nym sta∏o si´ okreÊlenie zasad uczestnictwa EBC we wspó∏pracy pieni´˝nej i finan-

sowej na szczeblu mi´dzynarodowym. Uwzgl´dniono przy tym cztery aspekty:

i .  Podz i a ∏  kompetenc j i  we  Wspó lnoc i e

Art. 111 ust. 3 i 4 Traktatu WE upowa˝nia rad´ UE do podejmowania decyzji w za-

kresie przygotowaƒ do negocjacji i podpisywania umów z paƒstwami spoza Unii

Europejskiej i organizacjami mi´dzynarodowymi w kwestiach odnoszàcych si´

do re˝imu walutowego lub kursowego, jak równie˝ przedstawiania stanowiska i re-

prezentowania Wspólnoty na forum mi´dzynarodowym w sprawach UGW, „w po-

szanowaniu podzia∏u kompetencji” we Wspólnocie. Dotychczas przepisy art. 111

ust. 3 stosowano jedynie przy zawieraniu umów mi´dzy Wspólnotà Europejskà

a niektórymi paƒstwami spoza UE w sprawach dotyczàcych kwestii pieni´˝nych

i kursowych1. Obecnie ustalenia dotyczàce reprezentowania Wspólnoty na forum

mi´dzynarodowym opierajà si´ na porozumieniu osiàgni´tym na posiedzeniach

Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. i w Wiedniu w grud-

niu 1998 r. Wnioski Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu

zawierajà stwierdzenie, ˝e EBC i Rada ECOFIN „b´dà pe∏ni∏y obowiàzki zwiàza-

ne z reprezentowaniem Wspólnoty na arenie mi´dzynarodowej w sposób skutecz-

ny i zgodny z podzia∏em uprawnieƒ zawartym w Traktacie”.

i i .  Podz i a ∏  obow iàzków w ramach  Eu ro sy s t emu

Na mocy art. 6 ust. 1 i art. 12 ust. 5 Statutu ESBC decyzja o tym, w jaki sposób

Eurosystem powinien byç reprezentowany na szczeblu mi´dzynarodowym nale-

˝y do Rady Prezesów. EBC jest uprawniony do uczestnictwa w dzia∏aniach mi´-

1 W przypadku czterech decyzji Rady dotyczàcych stosunków monetarnych pomi´dzy Ksi´-

stwem Monako, Republikà San Marino, Ksi´stwem Andory i Watykanem, jak równie˝ dwóch

decyzji Rady odnoszàcych si´ do waluty escudo Zielonego Przylàdka, franka komoryjskiego

i franka CFS (waluty u˝ywanej w 14 paƒstwach Afryki Zachodniej i Ârodkowej).
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dzynarodowych instytucji monetarnych, podobnie jak krajowe banki centralne,

po uzyskaniu zgody Rady Prezesów. Rada Prezesów postanowi∏a, ˝e krajowe

banki centralne powinny braç udzia∏ w dzia∏aniach mi´dzynarodowych organiza-

cji i forów w zale˝noÊci od stopnia, w jakim poszczególne kraje zaanga˝owane

sà w dzia∏alnoÊç takich organów, podczas gdy EBC powinien zapewniaç odpo-

wiednià reprezentacj´ Eurosystemu.

i i i .  Podz i a ∏  kompetenc j i  pomi´dzy  Wspó lno tà  a k ra j am i  s t r e f y

eu ro

Jak wspomniano w punkt 1.2.2, poszczególne kraje strefy euro pozostajà odpo-

wiedzialne za ca∏à polityk´ gospodarczà z wyjàtkiem polityki pieni´˝nej i kurso-

wej. Oznacza to, ̋ e stopieƒ zaanga˝owania EBC, Wspólnoty oraz poszczególnych

paƒstw cz∏onkowskich w proces wspó∏pracy mi´dzynarodowej ró˝ni si´ w zale˝-

noÊci od mandatów poszczególnych organizacji i forów mi´dzynarodowych. 

i v .  Po r zàdek  i n s t y tuc j ona lny  po s z c zegó lny ch  o rgan i z a c j i  i f o rów

mi´dzyna rodowych

Przekazanie uprawnieƒ monetarnych spowodowa∏o zakwestionowanie dotychcza-

sowych ram instytucjonalnych dla stosunków mi´dzynarodowych, które nie by∏y

przystosowane do uczestnictwa w nich tak du˝ej unii monetarnej jak strefa euro.

WczeÊniej organizacje i fora mi´dzynarodowe zosta∏y zaprojektowane tak, aby

promowaç wspó∏prac´ pomi´dzy suwerennymi paƒstwami, które posiadajà pe∏ne

kompetencje w zakresie prowadzenia polityki gospodarczej, pieni´˝nej i finanso-

wej. Aby zapewniç ich skutecznoÊç, przepisy dotyczàce stosunków mi´dzynarodo-

wych EBC i Wspólnoty wymaga∏y wynegocjowania poprawek do regulujàcych je

zasad i procedur. Do tej pory takie poprawki podyktowane by∏y w du˝ej mierze

wzgl´dami pragmatycznymi. Zgodnie z Wnioskami Prezydencji z posiedzenia Ra-

dy Europejskiej w Wiedniu w grudniu 1998 r., podejÊcie pragmatyczne mog∏oby

byç najskuteczniejsze i zminimalizowa∏oby potrzeb´ dostosowania obecnych za-

sad i praktyk pod warunkiem, ˝e spowodowa∏oby to w∏aÊciwe uznanie roli euro. 

Wypracowane pragmatyczne rozwiàzania pozwalajà EBC uczestniczyç w mi´-

dzynarodowych organizacjach i forach, gdzie omawia si´ zadania powierzone

Eurosystemowi. 

• Gdy wspó∏praca mi´dzynarodowa dotyczy wspólnej polityki pieni´˝nej, EBC

jest jedynà instytucjà uprawnionà do przedstawiania stanowiska w sprawie po-

lityki Wspólnoty Europejskiej, poniewa˝ jej stanowienie le˝y w wy∏àcznej

kompetencji organów decyzyjnych EBC: Rady Prezesów i Zarzàdu. 

• JeÊli chodzi o kurs euro, EBC dzieli w tym zakresie odpowiedzialnoÊç z Radà

UE (ECOFIN) i Eurogrupà, tak wi´c w konsultacjach z osobami trzecimi,

na przyk∏ad na poziomie grupy G7 i w polityce komunikacyjnej, uczestniczà

zarówno prezes EBC, jak i przewodniczàcy Eurogrupy. 

• W dziedzinie systemów p∏atnoÊci EBC mo˝e przedstawiaç na szczeblu mi´-

dzynarodowym stanowisko dotyczàce sprawnego i efektywnego funkcjonowa-

nia systemów p∏atniczych i systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych.

Krajowe banki centralne strefy euro, które uczestniczà wraz z EBC w organiza-
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cjach i forach mi´dzynarodowych, równie˝ mogà przedstawiaç swoje opinie

odzwierciedlajàce ich odpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie i nadzór nad krajowym

systemem p∏atniczym i systemem rachunku papierów wartoÊciowych oraz ich

doÊwiadczenie w tych dziedzinach. 

• W kwestiach statystyki Statut ESBC nak∏ada na EBC ogólny obowiàzek

wspó∏pracy z organizacjami mi´dzynarodowymi. Przepis ten, uwzgl´dniajàcy

fakt, ˝e prace w zakresie statystyki sà prowadzone w kontekÊcie globalnym, po-

zwala EBC – podobnie jak innym kompetentnym organom wspólnotowych (np.

Eurostatowi) – formu∏owaç w∏asne stanowisko.

• JeÊli chodzi o nadzór ostro˝noÊciowy oraz stabilnoÊç finansowà, EBC mo˝e

uczestniczyç w odnoÊnych spotkaniach mi´dzynarodowych oraz wyra˝aç swo-

je stanowisko obok stanowiska w∏adz krajowych, które posiadajà uprawnienia

w tym zakresie (np. krajowe banki centralne i organy nadzoru).

5 .2  KURS  POL ITYK I  EBC  W STOSUNKACH M I¢DZYNARODOWYCH 

Dzia∏alnoÊç EBC w zakresie wspó∏pracy mi´dzynarodowej obejmuje przede

wszystkim wymian´ informacji i poglàdów z innymi organami ustanawiajàcymi

polityk´ w ramach forów i organizacji mi´dzynarodowych. Poznanie opinii Êro-

dowiska na temat sytuacji gospodarczej i polityki realizowanej w g∏ównych go-

spodarkach jest szczególnie wa˝ne, poniewa˝ u∏atwia Europejskiemu Bankowi

Centralnemu analiz´ wp∏ywów zmian zewn´trznych na gospodark´ strefy euro.

Wymian´ informacji i poglàdów uzupe∏niajà obserwacje prowadzone przez nie-

zale˝ne organizacje, takie jak Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy

Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

EBC jest te˝ zaanga˝owany w dzia∏ania spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej majàce

na celu wypracowanie dobrych praktyk i regu∏, które czynià stanowienie polity-

ki bardziej przejrzystym i efektywnym. Najlepsze praktyki sà okreÊlane w formie

podstawowych zasad, standardów i kodeksów wdra˝anych przez poszczególne

kraje na zasadzie dobrowolnoÊci. Wskazanie najlepszych praktyk zach´ca oÊrod-

ki decyzyjne do ich naÊladowania i promuje zasad´ przejrzystoÊci. Dzi´ki temu

w∏aÊciwe zarzàdzanie w sektorze publicznym staje si´ podstawowym elementem

wspó∏pracy mi´dzynarodowej.

Jednak aspekt polityczny wspó∏pracy mi´dzynarodowej EBC nie obejmuje koor-

dynacji a priori polityki pieni´˝nej i kursowej z politykà prowadzonà przez kraje

spoza strefy euro, co by∏oby sprzeczne z mandatem i niezale˝noÊcià Banku. Pró-

by takiej koordynacji mog∏yby nie tylko zacieraç zakresy obowiàzków poszcze-

gólnych oÊrodków decyzyjnych, ale tak˝e ograniczyç ich odpowiedzialnoÊç.

5 .3  RELAC JE  EBC  Z ORGAN IZAC JAM I  M I¢DZYNARODOWYMI

EBC utrzymuje relacje z Mi´dzynarodowym Funduszem Walutowym i Orga-

nizacjà Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju. Obie organizacje regularnie mo-

nitorujà i oceniajà sytuacj´ polityczno-gospodarczà w krajach b´dàcych ich

cz∏onkami. 
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5 .3 . 1 M i ´dzyna rodowy  Fundusz  Wa lu towy

Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy, obecnie zrzeszajàcy 184 paƒstwa, zosta∏

powo∏any w 1944 r. na mocy umowy z Bretton Woods. Jego g∏ównymi zadania-

mi sà promowanie globalnej wspó∏pracy walutowej, zapewnienie stabilnoÊci kur-

sów walutowych, u∏atwianie handlu mi´dzynarodowego oraz wspieranie wzrostu

gospodarczego. Czyni to MFW centralnym oÊrodkiem mi´dzynarodowego syste-

mu walutowego. 

G∏ównà funkcjà MFW jest nadzór, co wynika ze znaczenia polityki gospodarczej

paƒstw cz∏onkowskich dla stabilnoÊci Êwiatowego systemu gospodarczego. Nad-

zór ten polega na monitorowaniu i ocenie sytuacji gospodarczo-finansowej oraz

polityki prowadzonej przez paƒstwa cz∏onkowskie w procesie konsultacji na mo-

cy art. IV Statutu MFW (tzw. konsultacje w ramach artyku∏u IV). Nadzór obej-

muje równie˝ ocen´ wp∏ywu polityki krajowej poszczególnych paƒstw na gospo-

dark´ Êwiatowà w kontekÊcie post´pujàcej integracji Êwiatowego systemu gospo-

darczego i finansowego (tzw. nadzór wielostronny).

Przyznan i e  EBC  s t a tu su  ob se rwato ra  

Z uwagi na cz´Êciowo pokrywajàce si´ mandaty Mi´dzynarodowego Funduszu

Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, uznano za konieczne, aby EBC

by∏ reprezentowany na forum MFW w kwestiach wchodzàcych w zakres jego

kompetencji. W dniu 21 grudnia 1998 r. zarzàd MFW przyzna∏ EBC status ob-

serwatora. Rozwiàzanie takie pozwoli∏o uniknàç zmiany statutu MFW, zgodnie

z którym cz∏onkami tej organizacji mogà byç jedynie paƒstwa. EBC otrzyma∏

sta∏e zaproszenie do uczestnictwa w charakterze obserwatora we wszystkich po-

siedzeniach zarzàdu MFW, podczas których omawiane sà kwestie le˝àce

w strefaze zainteresowania EBC, w tym:

• konsultacje w ramach artyku∏u IV dotyczàce polityki gospodarczej strefy euro,

• konsultacje w ramach artyku∏u IV dotyczàce poszczególnych krajów strefy euro,

• rola euro w mi´dzynarodowym systemie walutowym, 

• nadzór wielostronny, tj. prowadzona co pó∏ roku dyskusja nad raportami MFW

World Economic Outlook oraz Global Financial Stability Report, jak równie˝

bie˝àce dyskusje na temat gospodarki i rynków Êwiatowych. 

Na forum zarzàdu MFW stanowisko Wspólnoty Europejskiej w sprawie polityki

pieni´˝nej strefy euro przedstawia obserwator EBC, natomiast stanowisko

Wspólnoty Europejskiej w sprawach kursowych przedstawiajà zarówno obser-

wator EBC, jak i dyrektor wykonawczy reprezentujàcy Prezydencj´ Eurogrupy,

co odzwierciedla wymian´ poglàdów na szczeblu strefy euro, na przyk∏ad pod-

czas spotkaƒ Eurogrupy (patrz punkt 4.3.2). 

Oprócz sta∏ego zaproszenia obserwator EBC mo˝e byç dodatkowo zapraszany

na posiedzenia, podczas których rozpatrywane sà kwestie uwa˝ane przez obie in-

stytucje za istotne dla pe∏nionych przez nie obowiàzków. Ze wzgl´du na wspó∏-
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dzia∏anie EBC i krajowych banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich spo-

za strefy euro w koordynacji polityki pieni´˝nej, przyj´tà praktykà sta∏ si´ ju˝

udzia∏ obserwatora EBC w dyskusjach w ramach artyku∏u IV dotyczàcych tych

krajów. Obserwator EBC uczestniczy te˝ w dorocznych konsultacjach w ramach

artyku∏u IV w sprawie Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Na mocy ustaleƒ dotyczàcych statusu obserwatora prezes EBC uczestniczy jako

obserwator w posiedzeniach Mi´dzynarodowej Komisji Monetarno-Finansowej.

Komisja spotyka si´ dwa razy do roku (podczas wiosennej i dorocznej sesji

MFW) w celu przedstawienia opinii i raportu dla Rady Gubernatorów MFW

w sprawie nadzoru nad mi´dzynarodowym systemem monetarno-finansowym.

Komisja przedstawia tak˝e wskazówki dotyczàce polityki prowadzonej przez za-

rzàd MFW.

Konsu l tac j e  w ramach  ar tyku ∏u  IV z EBC i paƒs twami  s t re fy  euro
Od czasu wprowadzenia euro konsultacje w ramach artyku∏u IV z krajami

strefy euro zosta∏y podzielone na dwie cz´Êci: pierwsza dotyczy g∏ównie

kwestii pieni´˝nych i kursowych w strefie euro, druga – poszczególnych

paƒstw tego strefy i pozosta∏ych dziedzin polityki gospodarczej (np. polityki

fiskalnej czy strukturalnej). Takie dwustopniowe podejÊcie stanowi modyfi-

kacj´ wczeÊniej stosowanych procedur MFW wymuszonà nowym podzia∏em

kompetencji w strefie euro.

Delegacja MFW dwukrotnie w ciàgu roku odwiedza EBC w celu omówienia ak-

tualnej sytuacji i spraw zwiàzanych z politykà kursowà i pieni´˝nà strefy euro.

W tym kontekÊcie MFW prowadzi równie˝ dyskusj´ z organami Wspólnoty Eu-

ropejskiej, które koordynujà polityk´ na szczeblu krajowym (np. w ramach ogól-

nych wytycznych polityki gospodarczej oraz Paktu StabilnoÊci i Wzrostu), taki-

mi jak Komisja Europejska, Komitet Ekonomiczno-Finansowy i Eurogrupa.

Dyskusje te skupiajà si´ na istotnych dla polityki pieni´˝nej i kszta∏towania si´

kursów walut zmianach gospodarczo-politycznych (np. dotyczàcych polityki fi-

skalnej i strukturalnej) w ca∏ej strefie euro. 

W ramach drugiej cz´Êci konsultacji prowadzonych w ramach artyku∏u IV, któ-

ra dotyczy polityki gospodarczej poszczególnych krajów, przedstawiciele MFW

spotykajà si´ z krajowymi organami decyzyjnymi.

Pozos ta ∏ e  dz i edz i ny  wspó ∏p ra cy  

EBC uczestniczy w wielu inicjatywach MFW podejmowanych w celu wzmoc-

nienia mi´dzynarodowej architektury finansowej. Dotyczy to m.in. kodeksu do-

brych praktyk w zakresie przejrzystoÊci polityki pieni´˝nej i finansowej, który

zawiera ogólne zasady dotyczàce przejrzystoÊci i odpowiedzialnoÊci w dziedzi-

nie stanowienia polityki pieni´˝nej i innych zadaƒ banku centralnego. Zasady te

obejmujà systemy p∏atnicze i nadzór, wytyczne dotyczàce zarzàdzania rezerwa-

mi walutowymi oraz raporty na temat zgodnoÊci ze standardami i kodeksami

(ang. Reports on the Observance of Standards and Codes – ROSC) i sà cz´Êcià

szerszych dzia∏aƒ podejmowanych na szczeblu mi´dzynarodowym w celu pro-

mowania uzgodnionych standardów i kodeksów. Raporty ROSC oceniajà, w ja-

kim stopniu poszczególne kraje spe∏niajà wymagania standardów i kodeksów
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w celu zidentyfikowania potencjalnych zagro˝eƒ, które mog∏yby doprowadziç

do niestabilnoÊci gospodarczej i finansowej. 

EBC nawiàza∏ tak˝e stosunki robocze z MFW w innych dziedzinach. Bank

szczególnie aktywnie uczestniczy we wdra˝aniu i opracowywaniu mi´dzynaro-

dowych standardów statystycznych, takich jak ustanowione w Instrukcji Bilansu

P∏atniczego MFW (wydanie piàte) – jako cz´Êç znowelizowanego systemu ra-

chunków narodowych SNA 93. Stosunki robocze rozwijane sà tak˝e w ramach

Standardu Rozpowszechniania Danych Specjalnych (SDDS) ustanowionego

w 1996 r. w celu zapewnienia terminowego dostarczania rzetelnych i wyczerpu-

jàcych danych s∏u˝àcych zarówno informowaniu opinii publicznej, jak i nadzo-

rowi MFW. EBC anga˝uje si´ równie˝ w dzia∏ania MFW zwiàzane z pomocà

technicznà.

Od listopada 2000 r. EBC jest równie˝ uprawnionym posiadaczem specjalnych

praw ciàgnienia (tzw. SDR-ów), dzi´ki czemu mo˝e uczestniczyç w

dobrowolnych transakcjach z krajami cz∏onkowskimi MFW oraz innymi

upowa˝nionymi posiadaczami. W kwietniu 2001 r. ECB i MFW podpisa∏y

porozumienie w sprawie kupna i sprzeda˝y SDR-ów. Na jej podstawie MFW

mo˝e inicjowaç transakcje pomi´dzy EBC a innymi posiadaczami SDR-ów,

przyczyniajàc si´ w ten sposób do sprawnego zarzàdzania obrotem tymi

instrumentami2.

5 .3 . 2 Organ i z a c j a  Wspó ∏p ra cy  Gospoda r c ze j  i Rozwo ju  

OECD jest organizacjà mi´dzyrzàdowà, która obecnie zrzesza 30 paƒstw cz∏on-

kowskich oraz utrzymuje stosunki z 70 innymi. Jest p∏aszczyznà wymiany poglà-

dów pomi´dzy jej cz∏onkami, pozwalajàcà na porównywanie doÊwiadczeƒ

i wspó∏prac´ w celu osiàgni´cia jak najwy˝szego trwa∏ego wzrostu gospodarcze-

go oraz poprawy dobrobytu gospodarczego i spo∏ecznego w zgodzie z mechani-

zmami gospodarki rynkowej. OECD dzia∏a we wszystkich dziedzinach polityki,

równie˝ w strefaze polityki pieni´˝nej i gospodarczej. EBC bierze udzia∏ we

wszystkich dzia∏aniach zwiàzanych z zadaniami Eurosystemu. 

Wprawdzie cz∏onkami OECD mogà byç tylko paƒstwa, ale Wspólnota Euro-

pejska ma w niej sta∏e przedstawicielstwo oraz bierze udzia∏ w pracach, któ-

re jej dotyczà. Rozwiàzanie to opiera si´ na Protokole Uzupe∏niajàcym nr 1

do art. 13 konwencji OECD z 14 grudnia 1960 r. Od 1999 r. EBC wraz z Ko-

misjà Europejskà uczestniczà we wszystkich wa˝niejszych posiedzeniach

OECD (w ramach delegacji Wspólnoty Europejskiej), na których prezentujà

swoje poglàdy w sprawach nale˝àcych do ich kompetencji.

EBC uczestniczy w nast´pujàcych komitetach i grupach roboczych OECD:

• Komitet ds. Przeglàdów Gospodarczych i Rozwoju;

• Komitet Polityki Gospodarczej i jego grupy robocze;

• Komitet Rynków Finansowych.

2 Zob. EBC (2002): Annual Report, rozdzia∏ 5, cz´Êç 2.
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Komitet ds. Przeglàdów Gospodarczych i Rozwoju, za∏o˝ony w 1961 r.,

przeprowadza regularne badania sytuacji gospodarczej i polityki gospodar-

czej poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich OECD. Na podstawie prowadzo-

nych przeglàdów powstajà raporty, w których przedstawia si´ wyniki badaƒ

gospodarczych oraz szereg rekomendacji dotyczàcych prowadzonej polityki.

Paƒstwa cz∏onkowskie mogà braç te rekomendacje pod uwag´ przy kszta∏to-

waniu swej polityki gospodarczej. Od 2001 r. Komitet sporzàdza równie˝

roczny przeglàd strefy euro.

Komitet Polityki Gospodarczej koncentruje swe dzia∏ania na sytuacji gospo-

darczej w skali globalnej, w szczególnoÊci na skutkach zmian w trzech g∏ównych

gospodarkach OECD (strefa euro, Stany Zjednoczone i Japonia). Bada szeroki

zakres spraw zwiàzanych zarówno z perspektywami gospodarczymi, jak i wymo-

gami dotyczàcymi polityki gospodarczej w strefaze OECD, zapewniajàc cz∏on-

kom OECD kompleksowà ocen´ sytuacji. Dzia∏ania Komitetu wspiera szereg

grup roboczych:

i.   Grupa robocza nr 1 zajmuje si´ sprawami gospodarczymi i politykà o charak-

terze strukturalnym (powiàzania pomi´dzy politykà gospodarczà a d∏ugoter-

minowym wzrostem, kryteria nadzoru nad wydatkami publicznymi i rola au-

tomatycznych stabilizatorów).

ii.  Grupa robocza nr 3 monitoruje i ocenia zmiany sytuacji makroekonomicznej

(np. kszta∏towanie si´ kursów walut, nierównowag´ w saldach bilansu p∏atni-

czego i bud˝etu oraz systemowe ryzyko finansowe).

iii. Grupa robocza ds. krótkookresowych perspektyw ekonomicznych pomaga

Komitetowi Polityki Gospodarczej w formu∏owaniu prognoz gospodarczych.

Komitet Rynków Finansowych analizuje zmiany strukturalne na rynkach finan-

sowych OECD. 

5 .4  UDZ IA¸  EBC  W NIEFORMALNYCH FORACH M IN I STRÓW SPRAW

ZAGRAN ICZNYCH I PREZESÓW BANKÓW CENTRALNYCH 

5 .4 . 1  M in i s t row i e  f i n an sów i p r e ze s i  banków cen t r a l ny ch  paƒs tw

grupy  G7  

W ramach wspó∏pracy Grupy Siedmiu (G7)3 ministrowie finansów i prezesi

banków centralnych spotykajà si´ regularnie, aby dyskutowaç o kluczowych

mi´dzynarodowych kwestiach gospodarczych i finansowych. Podczas tych

spotkaƒ dyskusje koncentrujà si´ g∏ównie wokó∏ zmian gospodarczych i finan-

sowych, perspektyw dla poszczególnych krajów oraz kwestii kursowych i go-

3 Kanada, Francja, Niemcy, W∏ochy, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone tworzà

Grup´ Siedmiu (G7), a wraz z Rosjà – Grup´ OÊmiu (G8). Szefowie paƒstw lub rzàdów spo-

tykajà si´ w sk∏adzie grupy G8, a ministrowie finansów w sk∏adzie grupy G7. 
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spodarki Êwiatowej. Ponadto omawiane sà kwestie b´dàce przedmiotem wspól-

nego zainteresowania w dziedzinie mi´dzynarodowej polityki pieni´˝nej i fi-

nansowej. Te nieformalne wymiany poglàdów pomagajà uczestnikom lepiej

zrozumieç ró˝ne kwestie oraz sà wykorzystywane podczas dyskusji i w proce-

sie podejmowania decyzji przez organizacje mi´dzynarodowe, takie jak MFW,

Bank Âwiatowy czy OECD, stanowiàc dla nich wytyczne lub nadajàc impuls

polityczny do dalszego rozwoju. 

Do momentu rozpocz´cia trzeciego etapu UGW uczestnictwo w spotkaniach

ministrów finansów grupy G7 i prezesów banków centralnych ogranicza∏o

si´ do w∏adz krajowych poszczególnych paƒstw grupy G7. Wraz z przekaza-

niem polityki pieni´˝nej i kursowej z poziomu krajowego na poziom Wspól-

noty rozwiàzania dotyczàce strefy euro zosta∏y dostosowane do nowego po-

dzia∏u kompetencji. W rezultacie zarówno prezes EBC, jak i prezes Eurogru-

py uczestniczà w tych cz´Êciach spotkaƒ, które dotyczà nadzoru gospodar-

czego i zagadnieƒ kursowych. Trzej prezesi banków centralnych strefy euro

z krajów grupy G7 (Francja, Niemcy i W∏ochy) nie uczestniczà w tej cz´Êci

spotkania, biorà natomiast udzia∏ w dyskusji na temat innych spraw, np.

mi´dzynarodowej architektury finansowej czy zad∏u˝enia najbiedniejszych

krajów. 

JeÊli chodzi o faktyczny podzia∏ zadaƒ i obowiàzków, prezes EBC przedstawia

stanowisko Eurosystemu w sprawie polityki pieni´˝nej strefy euro, a przewodni-

czàcy Eurogrupy uczestniczy w dyskusji na temat innych zagadnieƒ dotyczàcych

sytuacji i polityki gospodarczej w strefie euro. Z uwagi na fakt, i˝ EBC i Rada

Unii Europejskiej dzielà odpowiedzialnoÊç w kwestiach kursów walutowych,

stanowisko przedstawiane na forum grupy G7 jest odzwierciedleniem ich wcze-

Êniejszych konsultacji. 

5 .4 . 2  M in i s t row i e  f i n an sów i p r e ze s i  banków cen t r a l ny ch  paƒs tw

grupy  G10

Prace ministrów i prezesów banków centralnych Grupy Dziesi´ciu (G10)4 sà Êci-

Êle zwiàzane z dzia∏aniami MFW. Wspó∏praca tych podmiotów si´ga 1962 r.,

w którym podpisano Ogólne Porozumienie o Zaciàganiu Kredytów (GAB) b´dà-

ce uzupe∏nieniem Êrodków po˝yczkowych MFW. W ostatnich latach dzia∏alnoÊç

grupy G10 skupia∏a si´ g∏ównie na zapobieganiu i zarzàdzaniu mi´dzynarodowy-

mi kryzysami finansowymi. 

Prezes EBC uczestniczy jako obserwator w spotkaniach ministrów i prezesów

banków centralnych organizowanych podczas corocznych posiedzeƒ MFW

oraz w organizowanych doraênie przy tej okazji spotkaniach na szczeblu ich

zast´pców. 

4 Grupa G10 to: Belgia, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone,

Szwecja, Wielka Brytania i W∏ochy. Szwajcaria jest cz∏onkiem korespondentem grupy G10.



153

5 .4 . 3  M in i s t row i e  f i n an sów i p r e ze s i  banków cen t r a l ny ch  paƒs tw

grupy  G20

Grupa Dwudziestu (G20)5, powsta∏a w 1999 r., jest nieformalnym forum dialogu

pomi´dzy g∏ównymi rynkami wschodzàcymi w sprawach dotyczàcych mi´dzy-

narodowej polityki gospodarczej i finansowej. Jej celem jest u∏atwienie otwartej

wymiany poglàdów w tych kwestiach i promowanie porozumienia w sprawach

podlegajàcych dyskusji na forum organów decyzyjnych, takich jak Mi´dzynaro-

dowy Fundusz Walutowy czy Bank Âwiatowy. 

EBC i Prezydencja UE sà cz∏onkami grupy G20 i uczestniczà w spotkaniach mi-

nistrów i prezesów banków centralnych, jak równie˝ w spotkaniach przygoto-

wawczych na szczeblu ich zast´pców. Udzia∏ zarówno EBC, jak i Prezydencji

UE umo˝liwia uwzgl´dnienie aspektów zwiàzanych z strefà euro w omawianych

kwestiach. Stanowisko EBC i Prezydencji przedstawiane w dyskusji na forum

grupy G20 jest w odpowiednim zakresie koordynowane, zgodnie z podzia∏em

kompetencji przewidzianym w Traktacie. 

5 .4 . 4  Fo rum S tab i l no Ê c i  F i nan sowe j  

W lutym 1999 r. ministrowie finansów i prezesi banków centralnych postanowi-

li za∏o˝yç Forum StabilnoÊci Finansowej (FSF) w celu:

i.  identyfikacji s∏abych punktów systemu finansowego;

ii. identyfikacji czynnoÊci promujàcych mi´dzynarodowà stabilnoÊç finansowà

poprzez wymian´ informacji i wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w zakresie nadzo-

ru finansowego.

Zaplecze administracyjne dla FSF zapewnia sekretariat znajdujàcy si´ w Banku Roz-

rachunków Mi´dzynarodowych (BIS). Cz∏onek zarzàdu EBC (Tommaso Padoa-

-Schioppa uczestniczy∏ w pierwszych spotkaniach FSF jako obserwator, a od czerw-

ca 2000 r. uczestniczy w nich jako oficjalny cz∏onek w charakterze przewodniczàce-

go Komitetu ds. Systemów P∏atniczych i Systemów Rozrachunku BIS.

5 .4 . 5  B a n k  R o z r a c h unków  M i ´ d z y n a r o dowy c h  i f o r a  b a n k ów

cent ra l ny ch  

Za∏o˝ony w 1930 r. Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych jest najstarszà

mi´dzynarodowà organizacjà monetarno-finansowà. G∏ównym celem BIS jest

rozwój wspó∏pracy pomi´dzy bankami centralnymi (art. 3 statutu BIS). EBC bie-

rze udzia∏ we wszystkich dzia∏aniach BIS w zakresie wspó∏pracy, w tym tak˝e

5 Cz∏onkami grupy G20 sà ministrowie finansów i prezesi banków centralnych Afryki Po∏udnio-

wej, Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Australii, Brazylii, Chin Francji, Indii, Indonezji, Japonii,

Kanady, Korei, Meksyku, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Wielkiej Brytanii

i W∏och. Kolejnym cz∏onkiem jest Wspólnota Europejska reprezentowana przez Przewodni-

czàcego Rady Unii Europejskiej oraz Prezesa EBC. W rozmowach uczestniczà równie˝ z urz´-

du dyrektorzy zarzàdzajàcy MFW i Banku Âwiatowego oraz przewodniczàcy Mi´dzynarodo-

wej Komisji Monetarno-Finansowej i Komitetu Rozwoju MFW i Banku Âwiatowego.
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w dziedzinie statystyki. Od 2000 r. EBC jest te˝ akcjonariuszem BIS z prawem

g∏osu i prawem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Prezes EBC uczestniczy w spotkaniach prezesów banków centralnych grupy

G106, które zazwyczaj odbywajà si´ co dwa miesiàce w siedzibie BIS w Bazy-

lei. Na tym forum prezesi dyskutujà o najwa˝niejszych mi´dzynarodowych kwe-

stiach gospodarczych, walutowych i finansowych (np. o trendach gospodarczych

w krajach uprzemys∏owionych, jak równie˝ gospodarkach rozwijajàcych si´,

o potencjalnych zagro˝eniach globalnej stabilnoÊci finansowej oraz d∏ugotermi-

nowych zmianach sytuacji pieni´˝nej i finansowej). Spotkania te stajà si´ coraz

bardziej otwarte dla banków centralnych rozwijajàcych si´ gospodarek rynko-

wych, które majà rosnàce znaczenie dla ca∏ego systemu finansowego. 

Prezesi banków centralnych krajów grupy G10 utworzyli kilka sta∏ych komite-

tów i doraênych grup roboczych. Dla EBC szczególne znaczenie majà cztery

komitety: 

i.   Na spotkaniach Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (BCBS)

EBC posiada status obserwatora. Komitet ten, stanowiàcy sta∏e forum wspó∏-

pracy pomi´dzy krajami G10, jest uznawanym na szczeblu mi´dzynarodo-

wym twórcà standardów w zakresie regulacji, nadzoru i najlepszej praktyki

w bankowoÊci. Ze wzgl´du na wag´ prac komitetu dla dzia∏aƒ EBC i Euro-

systemu w zakresie nadzoru ostro˝noÊciowego i stabilnoÊci finansowej, EBC

uczestniczy w pracach niektórych podgrup BCBS (np. grupy ds. bankowoÊci

elektronicznej, grupy kapita∏owej, grupy zadaniowej ds. badaƒ i grupy ds. za-

rzàdzania ryzykiem).

ii.  Od czerwca 2000 r. przewodniczàcym Komitetu ds. Systemów P∏atniczych
i Systemów Rozrachunku (CPSS) jest cz∏onek zarzàdu EBC, Tommaso

Padoa-Schioppa. CPSS dok∏ada wszelkich staraƒ, aby promowaç sprawne

i zdrowe rozwiàzania w zakresie systemów p∏atnoÊci i rozrachunku.

iii. EBC jest równie˝ cz∏onkiem Komitetu ds. Globalnego Systemu Finanso-
wego (CGFS). Dzia∏ania CGFS majà na celu identyfikacj´ i ocen´ poten-

cjalnych êróde∏ napi´ç w Êwiatowym Êrodowisku finansowym, poszerzanie

wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych i promowanie ich

efektywnoÊci i stabilnoÊci.

iv. EBC jest cz∏onkiem Komitetu ds. Rynków, w którego sk∏ad wchodzà wy˝si

rangà przedstawiciele banków centralnych. Dokonujà oni regularnych prze-

glàdów sytuacji na rynkach finansowych, skupiajàc si´ w szczególnoÊci

na rynkach walutowych.

6 Od listopada 2003 r. prezes EBC przewodniczy spotkaniom grupy G10.
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6  EBC  J AKO  PODMIOT  GOSPODARCZY

B´dàc bankiem centralnym, EBC posiada cechy instytucji zarówno sektora pu-

blicznego, jak i prywatnego. Ze wzgl´du na swe podstawy prawne i misj´ EBC

jest organem w∏adzy publicznej. JednoczeÊnie jego polityka jest realizowa-

na g∏ównie poprzez operacje finansowe, zaÊ struktura organizacyjna i metody

pracy sà podobne jak w bankach sektora prywatnego. EBC jest zatem jedynym

w swoim rodzaju organem w∏adzy publicznej o cechach korporacyjnych. 

6 .1  M I S J A

W sierpniu 2003 r. Zarzàd zdefiniowa∏ misj´ EBC, b´dàcà odzwierciedleniem je-

go celów i pozycji w Eurosystemie:

„Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne tworzà Eurosystem – sys-

tem bankowoÊci centralnej strefy euro. Podstawowym celem Eurosystemu jest

utrzymanie stabilnoÊci cen, czyli ochrona wartoÊci euro. 

Europejski Bank Centralny zobowiàzuje si´ skutecznie wykonywaç wszystkie

powierzone mu zadania banku centralnego, dà˝àc przy tym do osiàgni´cia jak

najwy˝szego poziomu rzetelnoÊci, kompetencji, wydajnoÊci i przejrzystoÊci.”

Pierwsza cz´Êç definicji podkreÊla kluczowà rol´ relacji EBC z krajowymi

bankami centralnymi strefy euro oraz zwraca uwag´ na g∏ówny cel Eurosyste-

mu. Cz´Êç druga podkreÊla dà˝enie EBC do sprawnego wype∏niania obowiàz-

ków oraz wymienia wartoÊci majàce szczególne znaczenie dla kierownictwa

i pracowników EBC. W sonda˝u przeprowadzonym wÊród pracowników

EBC, którego wyniki przyczyni∏y si´ bezpoÊrednio do zdefiniowania misji,

do najwa˝niejszych wartoÊci zaliczono rzetelnoÊç, kompetencje, efektywnoÊç

i przejrzystoÊç.

WartoÊci te znajdujà swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej i pro-

cedurach EBC. Struktura ta i procedury nie sà sta∏e, lecz podlegajà ciàg∏ej ewo-

lucji w dà˝eniu do okreÊlenia najlepszych praktyk i standardów. Na poczàtku

priorytetem EBC by∏o zorganizowanie w∏asnej dzia∏alnoÊci oraz wprowadzenia

euro. DziÊ, gdy te poczàtkowe cele zosta∏y z powodzeniem zrealizowane, EBC

koncentruje si´ w wi´kszym stopniu na usprawnieniu swej wewn´trznej

organizacji i na strategii kadrowej.

6 .2  ¸AD  KORPORACY JNY

Poj´cie ∏adu korporacyjnego mo˝na definiowaç na wiele sposobów. W kontek-

Êcie EBC ∏ad korporacyjny oznacza:

• zasady i procedury podejmowania decyzji w kwestiach dotyczàcych EBC jako

podmiotu gospodarczego;
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• ustalenia dotyczàce nadzoru nad przestrzeganiem tych zasad i w∏aÊciwych

przepisów.

EBC jest instytucjà niezale˝nà, stàd za ∏ad korporacyjny odpowiadajà przede

wszystkim jego organy decyzyjne, w szczególnoÊci Rada Prezesów i Zarzàd. Do-

datkowo istnieje kilka szczebli kontroli zewn´trznej i wewn´trznej.

6 .2 .1  Ro la  Rady Prezesów i Zarzàdu w ramach ∏adu korporacy jnego

Jako najwy˝szy organ decyzyjny w sprawach administracji i funkcjonowania

EBC Rada Prezesów zatwierdza Regulamin Europejskiego Banku Centralne-

go. Jest równie˝ odpowiedzialna za jego finanse. Na wniosek Zarzàdu Rada

zatwierdza roczny bud˝et EBC i podejmuje wszystkie decyzje dotyczàce fi-

nansowania Banku oraz podzia∏u jego wyniku finansowego. OkreÊla równie˝

warunki zatrudnienia zarówno cz∏onków Zarzàdu (zob. punkt 2.5.1), jak

i pracowników.

Zgodnie ze swym statutowym zadaniem zarzàdzania bie˝àcà dzia∏alnoÊcià

EBC, Zarzàd posiada kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczà-

cych jego organizacji i zarzàdzania. Po konsultacji z Radà Prezesów Zarzàd

decyduje o wewn´trznej strukturze EBC, tj. o liczbie, nazwie i obowiàzkach

jego jednostek organizacyjnych. G∏ówne jednostki organizacyjne (tzw. obsza-

ry dzia∏alnoÊci) znajdujà si´ pod bezpoÊrednià kontrolà Zarzàdu, który powie-

rza odpowiedzialnoÊç za poszczególne obszary dzia∏alnoÊci swoim cz∏onkom,

informujàc o tym Rad´ Prezesów oraz Rad´ Ogólnà. Decyzje w tej sprawie sà

podejmowane w obecnoÊci wszystkich cz∏onków Zarzàdu i nie mogà zapaÊç

wbrew opinii prezesa1.

Zarzàd odpowiada tak˝e za kwestie pracownicze – zatwierdza Regulamin Pracy

(w celu wdro˝enia Warunków Zatrudnienia zatwierdzonych przez EBC) i podej-

muje wszelkie niezb´dne decyzje w sprawie rekrutacji, zatrudnienia oraz awansów.

6 .2 . 2  S z c zeb l e  kont ro l i  wewn´t r zne j  i z ewn´t r zne j

Jak wspomniano w podrozdziale 4.6, rzetelnoÊç finansowa i zarzàdzanie finansa-

mi EBC podlegajà kontroli zewn´trznej ze strony niezale˝nych audytorów, Eu-

ropejskiego Trybuna∏u Obrachunkowego oraz Europejskiego Urz´du ds. Zwal-

czania Nadu˝yç Finansowych (OLAF). Uzupe∏nieniem kontroli zewn´trznej sà

mechanizmy i procedury kontroli wewn´trznej opisane poni˝ej.

Komi te t  Bud˝e towy  

Komitet Bud˝etowy, który powsta∏ na mocy art. 15 Regulaminu EBC, wspie-

ra Rad´ Prezesów w sprawach dotyczàcych bud˝etu EBC. W jego sk∏ad

wchodzà przedstawiciele banków centralnych Eurosystemu, spoÊród których

jeden pe∏ni rol´ przewodniczàcego. Komitet w szczególnoÊci analizuje i opi-

niuje projekt rocznego bud˝etu rocznego EBC przed jego zatwierdzeniem

przez Rad´ Prezesów, a tak˝e opiniuje wykorzystanie bud˝etu rocznego.

1 Art. 10 ust. 2 Regulaminu EBC.
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Organ i z a c j a  kont ro l i  wewn´t r zne j

Kontrola wewn´trzna jest zorganizowana wed∏ug funkcji – poszczególne obsza-

ry dzia∏alnoÊci prowadzà jà w swoim zakresie, ustanawiajàc i realizujàc odpo-

wiednie procedury operacyjne, i odpowiadajà za jej efektywnoÊç. Ponadto Dy-

rekcja Planowania i Controllingu oraz Dzia∏ zarzàdzania ryzykiem doradzajà Za-

rzàdowi w sprawach dotyczàcych kontroli na poziomie ca∏ego Banku.

Audyt  wewn´t r zny

Dyrekcja Audytu Wewn´trznego podlega bezpoÊrednio Zarzàdowi, a jej obo-

wiàzki okreÊla Karta Audytu opracowana przez Zarzàd na podstawie mi´dzy-

narodowych standardów wykonywania zawodu audytora, w szczególnoÊci

standardów Instytutu Audytorów Wewn´trznych (ang. Institute of Internal

Auditors – IIA).

Kodeksy  po s t ´powan i a  i z apob i egan i e  wykorzy s t ywan iu  i n f o rma -

c j i  n i edo s t ´pnych  pub l i c zn i e

Jednà z g∏ównych wartoÊci EBC jest promowanie wysokiego poziomu uczciwo-

Êci zawodowej. W zwiàzku z tym EBC ustanowi∏ zasady i procedury, które ma-

jà zapewniç realizacj´ tego celu.

Kodeks Post´powania dla cz∏onków Rady Prezesów przyj´ty w maju

2002 r.2 podkreÊla odpowiedzialnoÊç wszystkich cz∏onków Rady Prezesów

za przestrzeganie uczciwoÊci zawodowej i ochron´ reputacji Eurosystemu

oraz zapewnienie efektywnoÊci jego funkcjonowania. Powo∏any przez Rad´

Prezesów doradca udziela jej cz∏onkom wskazówek dotyczàcych ró˝nych

aspektów etyki zawodowej.

Kodeks Post´powania Europejskiego Banku Centralnego3 zawiera wytyczne

i standardy dla pracowników EBC i cz∏onków Zarzàdu, od których oczekuje si´

wysokiego poziomu etyki zawodowej podczas wykonywania obowiàzków.

Aby zapobiec nadu˝yciom opracowano tak˝e zasady dotyczàce nieuprawnio-
nego wykorzystania informacji niedost´pnych publicznie4. Zgodnie z tymi

zasadami, wszystkich pracowników EBC i cz∏onków Zarzàdu obowiàzuje zakaz

czerpania bezpoÊrednich lub poÊrednich korzyÊci dzi´ki wykorzystaniu informa-

cji, do których majà dost´p z racji wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych

przy prowadzeniu prywatnej dzia∏alnoÊci finansowej na w∏asne ryzyko i odpo-

wiedzialnoÊç lub na ryzyko i odpowiedzialnoÊç osób trzecich.

Wyznaczony przez Zarzàd doradca ds. etyki udziela wskazówek dotyczàcych

w∏aÊciwego post´powania, jak równie˝ zapewnia spójnà interpretacj´ regu∏ wy-

korzystywania informacji niedost´pnych publicznie.

2 Dz.U. C 123, 24.05.2002, str. 9.
3 Dz.U. C 76, 08.03.2001, str. 12.
4 Dz.U. C 236, 22.08.2001, str. 13.
5 Rozporzàdzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.,

dotyczàce przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swo-

bodnym przep∏ywie takich danych (Dz.U. C 8, 12.01.2001, str. 1).
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I n spek to r  Och rony  Danych  Osobowych

Zgodnie z rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady5, Zarzàd mia-

nowa∏ Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który objà∏ stanowisko

1 stycznia 2002 r. Inspektor zapewnia poufnoÊç danych osobowych zbiera-

nych i przetwarzanych przez EBC.

Za sady  zakupu  towarów i u s ∏ ug

Zamawiajàc towary i us∏ugi EBC stosuje si´ do zasad jawnoÊci, przejrzystoÊci,

równego dost´pu, niedyskryminacji oraz sprawnegoj administrowania. Zasady

dokonywania zamówieƒ pozostajà w zgodzie z dyrektywami wspólnotowymi do-

tyczàcymi zamówieƒ publicznych i stanowià, ˝e odst´pstwa od regu∏ okreÊlo-

nych w dyrektywach dopuszcza si´ tylko w przypadkach pilnych, z uwagi

na bezpieczeƒstwo lub poufnoÊç, gdy dost´pny jest wy∏àcznie jeden dostawca,

w przypadku dostaw z krajowych banków centralnych na rzecz EBC lub w celu

zapewnienia ciàg∏oÊci dostaw od danego dostawcy.

6 .2 . 3  Dos t ´p  do a r ch iwów EBC

Zasady dost´pu do archiwów EBC okreÊlone sà w przepisach Decyzji EBC

z 4 marca 2004 r.6 Decyzja ta gwarantuje publiczny dost´p do dokumentów EBC

zgodnie z uchwa∏ami Rady Europejskiej podj´tymi na posiedzeniach w Birming-

ham (1992) i Kopenhadze (1993), które majà na celu przybli˝enie Wspólnoty jej

obywatelom, w uznaniu dla ich uzasadnionego zainteresowania organizacjà i spo-

sobem funkcjonowania instytucji i organów finansowanych ze êróde∏ publicznych.

Termin „dokument” oznacza wszelkie treÊci (bez wzgl´du na noÊnik) stworzone

lub b´dàce w dyspozycji EBC i dotyczàce jego polityki, dzia∏alnoÊci i decyzji.

EBC udost´pnia równie˝ zgromadzone w swych zbiorach dokumenty Europej-

skiego Instytutu Walutowego oraz Komitetu Prezesów.

EBC odmawia dost´pu do dokumentów, je˝eli ich ujawnienie by∏oby sprzeczne

z interesem publicznym, który wymaga poufnoÊci post´powania organów decy-

zyjnych EBC. PoufnoÊç tych i podobnych dokumentów jest utrzymywana przez

okres maksymalnie 30 lat. KoniecznoÊç zachowania poufnoÊci tych dokumentów

(zob. punkt 4.2.2) przewa˝a nad obowiàzkiem informowania opinii publicznej.

Jednak˝e utrzymywanie poufnego statusu tych dokumentów nie jest sprzeczne

z interesem publicznym, poniewa˝ EBC w szerokim zakresie informuje opini´

publicznà o wynikach posiedzeƒ organów decyzyjnych.

Wnioski o udzielenie dost´pu do dokumentów EBC nale˝y sk∏adaç w Dyrekcji

Generalnej Sekretariatu i S∏u˝b J´zykowych, która prowadzi archiwa EBC.

W przypadku odrzucenia wniosku mo˝na odwo∏aç si´ do Zarzàdu. JeÊli EBC

podtrzyma swojà decyzj´, wnioskodawca mo˝e skierowaç spraw´ do Europej-

skiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Trybuna∏u Sprawiedli-

woÊci na mocy artyku∏ów 195 i 230 Traktatu WE.

6 Decyzja EBC 2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie dost´pu do dokumentów Europejskie-

go Banku Centralnego (Dz.U L 80, 18.03.2004, str. 42).
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6 .3  STRUKTURA  ORGAN IZACY JNA

Europejski Bank Centralny jest obecnie podzielony na 17 pionów (tzw. obszarów

dzia∏alnoÊci – patrz schemat 3). P∏aska struktura organizacyjna odzwierciedla za-

równo szeroki zakres dzia∏alnoÊci, jak i ch´ç unikni´cia zbyt rozbudowanej hie-

rarchii. Ka˝dym pionem kieruje dyrektor lub dyrektor generalny podlegajàcy jed-

nemu z cz∏onków Zarzàdu. Niektórzy szefowie pionów przewodniczà ponadto

komitetom ESBC w dziedzinach, za które sà odpowiedzialni (zob. punkt 2.5.2).

Aby u∏atwiç wykonywanie obowiàzków wymagajàcych wspó∏pracy ró˝nych jed-

nostek organizacyjnych EBC, powo∏ano kilka wewn´trznych komitetów.

W 2003 r. Zarzàd ustanowi∏ równie˝ Komitet ds. Zarzàdzania, który doradza

i pomaga Zarzàdowi w kwestiach zwiàzanych z zarzàdzaniem EBC, planowa-

niem strategicznym i opracowywaniem rocznego bud˝etu. Komitet ds. Zarzàdza-

nia sk∏ada si´ z cz∏onków wy˝szej kadry zarzàdzajàcej, którym przewodniczy

cz∏onek zarzàdu.

6 .4 KADRY  I RELAC JE  PRACOWNICZE  

Europejski Bank Centralny samodzielnie kszta∏tuje swojà polityk´ kadrowà.

Mo˝liwoÊç podejmowania samodzielnych decyzji w tym zakresie jest jednym

z warunków niezale˝noÊci EBC gwarantowanej artyku∏em 108 Traktatu WE

i potwierdzonej w artykule 36 Statutu ESBC.

6 .4 . 1  Kadry

EBC zatrudnia pracowników pochodzàcych ze wszystkich paƒstw cz∏onkowskich

UE, a tak˝e z krajów przyst´pujàcych. Na koniec 2005 r. Bank zatrudnia∏ 1.360

osób na umowach na czas ograniczony powy˝ej 12 miesi´cy lub na czas

S c h e m a t  3 S t r u k t u r a  o r g a n i z a c y j n a E B C
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nieograniczony. EBC zatrudnia równie˝ pracowników na kontrakty

krótkoterminowe do 1 roku w celu zaspokojenia tymczasowych potrzeb

kadrowych. W ramach programu wymiany pracowników Eurosystemu, EBC

zaprasza na krótkie okresy ekspertów z ró˝nych banków centralnych ESBC.

Wi´kszoÊç pracowników EBC to wysoko wykwalifikowani specjaliÊci zajmujàcy

si´ prowadzeniem analiz i badaƒ ekonomicznych oraz zarzàdzaniem. Jako central-

na instytucja Eurosystemu, EBC stworzy∏ wiele stanowisk wymagajàcych umie-

j´tnoÊci kierowniczych i analitycznych. Wi´kszoÊç pracowników obejmujàcych

takie stanowiska studiowa∏a ekonomi´ na poziomie studiów magisterskich lub po-

magisterskich.

Pracownicy EBC sà wybierani, zatrudniani i awansowani na podstawie posia-

danych kwalifikacji zawodowych, z nale˝ytym uwzgl´dnieniem zasad jawno-

Êci, przejrzystoÊci, równych szans i niedyskryminacji. Zgodnie z tymi zasada-

mi, przyj´te przez Zarzàd przepisy dotyczàce zatrudnienia7 okreÊli∏y proces

selekcji kadr ukierunkowany na zapewnienie wysokiego poziomu kwalifika-

cji, kompetencji i rzetelnoÊci zawodowej pracowników. Proces ten ma rów-

nie˝ na celu zapewnienie mo˝liwie jak najwi´kszego zró˝nicowania

pod wzgl´dem krajów pochodzenia zatrudnianych pracowników w ramach

UE, bez wzgl´du na pochodzenie etniczne czy rasowe, religi´ lub przekona-

nia, orientacj´ seksualnà czy niepe∏nosprawnoÊç. EBC nie stosuje ˝adnych li-

mitów iloÊciowych pod wzgl´dem narodowoÊci zatrudnianych osób i zapew-

nia równe szanse wszystkim narodowoÊciom Unii Europejskiej informujàc

o rekrutacji poprzez specjalne kampanie informacyjne prowadzone na terenie

ca∏ej Unii Europejskiej. 

Warunki zatrudnienia pracowników EBC ustalone przez Rad´ Prezesów i opisa-

ne w Regulaminie Pracy przyj´tym przez Zarzàd sà integralnà cz´Êcià indywidu-

alnych umów o prac´ pomi´dzy EBC i jego pracownikami. 

Wynagrodzenia i Êwiadczenia socjalne dla pracowników EBC sà porównywalne

z wyp∏acanymi w innych instytucjach europejskich i instytucjach mi´dzynarodo-

wych z siedzibà w Europie. Poprzez swój program relokacji EBC pomaga nowo

zatrudnionym pracownikom i ich rodzinom przeprowadziç si´ do Frankfurtu

nad Menem. Ponadto EBC oferuje dzieciom swoich pracowników miejsca w ˝∏ob-

kach i przedszkolach oraz mo˝liwoÊç kszta∏cenia w placówkach mi´dzynarodo-

wych. Od wrzeÊnia 2002 r. dzieci pracowników EBC mogà ucz´szczaç do nowej

Szko∏y Europejskiej po∏o˝onej w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Frankfurtu8.

Wynagrodzenia wyp∏acane przez EBC, ∏àcznie z wynagrodzeniami dla cz∏onków

Zarzàdu, podlegajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz Wspólno-

ty Europejskiej i zasilajà jej bud˝et.

7 Okólnik administracyjny EBC (2004) nr 05/2004 z dnia 18 maja 2004 r.
8 Szko∏y Europejskie sà wspólnym przedsi´wzi´ciem paƒstw cz∏onkowskich UE i Wspólnoty

Europejskiej; tworzone sà przede wszystkim na potrzeby pracowników instytucji i organów

Wspólnoty.
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Strategia kadrowa EBC w coraz wi´kszym stopniu koncentruje si´

urzeczywistnianiu wspólnych wartoÊci okreÊlonych w jego misji. Strategia ta

obejmuje dzia∏ania promujàce mobilnoÊç kadr (wewn´trznà i zewn´trznà) oraz

podnoszàce umiej´tnoÊci kierownicze i przywódcze, a tak˝e zasady szkoleƒ,

które pozwalajà nabywaç i rozwijaç umiej´tnoÊci i kwalifikacje. W zwiàzku z

faktem, êe pracownicy EBC pochodzà z wielu krajów, Bank wprowadzi∏ w swej

codziennej dzia∏alnoÊci zasady zarzàdzania ró˝norodnoÊcià, czyli Êwiadomwgo

wykorzystania zró˝nicowanego potencja∏u wszystkich pracowników. Zasady te

umo˝liwiajà stworzenie Êrodowiska pracy opartego na szacunku, w którym

talenty ka˝dego z pracowników sà jak najlepiej wykorzystywane do realizacji

celów danej instytucji.

Prawa pracowników EBC sà chronione systemem prawnym Wspólnoty Europej-

skiej. Na mocy Traktatu, organem w∏aÊciwym do rozstrzygania wszelkich spo-

rów pomi´dzy EBC a jego pracownikami jest Europejski Trybuna∏ Sprawiedli-

woÊci. Pracownicy EBC majà równie˝ prawo do strajku.

Niezale˝ny doradca ds. socjalnych zapewnia pracownikom mo˝liwoÊç poufnych

konsultacji w kwestiach zwiàzanych z wykonywanà pracà oraz poÊredniczy

w rozwiàzywaniu konfliktów w miejscu pracy. EBC powo∏a∏ równie˝ niezale˝-

nego doradc´ ds. równouprawnienia, który zajmuje si´ sprawami szeroko poj´tej

dyskryminacji, na przyk∏ad ze wzgl´du na p∏eç, narodowoÊç i wiek.

6 .4 . 2  Reprezen ta c j a  p ra cown ików EBC

Warunki Zatrudnienia EBC przewidujà, ˝e pracowników reprezentuje Komitet

Pracowniczy. Komitet ten reprezentuje ogólne interesy wszystkich pracowników

w zakresie umów o prac´, regulaminu pracy, wynagrodzeƒ, warunków zatrudnie-

nia i pracy, przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz ubezpieczeƒ spo∏ecz-

nych i systemów emerytalnych. Jego cz∏onkowie sà wybierani w drodze tajnego

g∏osowania wszystkich pracowników Banku.

Zgodnie z postanowieniami Warunków Zatrudnienia, Komitet Pracowniczy EBC

posiada pe∏ne prawa do wyra˝ania swojej opinii w tych kwestiach. EBC ÊciÊle

przestrzega tego prawa. Ponadto EBC zapewni∏ Komitetowi Pracowniczemu

wszelkie udogodnienia niezb´dne, aby móg∏ on skutecznie wykonywaç swoje

obowiàzki, na przyk∏ad cz´Êciowe zwolnienie z pracy odpowiadajàce 2,3 pe∏ne-

go etatu. Ponadto EBC op∏aca obs∏ug´ biurowà i logistycznà Komitetu, jak rów-

nie˝ porady prawne. 

Niektórzy pracownicy EBC nale˝à do zwiàzku zawodowego Europejskiego Ban-

ku Centralnego (ang. Union of the Staff of the ECB – USE), który jest równie˝

anga˝owany przez EBC w sprawy zwiàzane z warunkami pracy i warunkami so-

cjalnymi. Jednak w 2002 r. Sàd Pierwszej Instancji uzna∏ za niedopuszczalny

wniosek USE i zewn´trznego zwiàzku zawodowego – Organizacji Mi´dzynaro-

dowych i Europejskich S∏u˝b Publicznych (ang. International and European

Public Services Organisation – IPSO) o uznanie ich za partnerów w negocjacjach

uk∏adów zbiorowych. Apelacja wniesiona przez IPSO do Europejskiego Trybu-

na∏u SprawiedliwoÊci zosta∏a nast´pnie wycofana.
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6 .4 . 3  D i a l og  spo ∏ e c zny  w ramach  ESBC

W 1999 r. EBC rozpoczà∏ z w∏asnej inicjatywy dialog spo∏eczny z europejskimi

federacjami zwiàzków zawodowych reprezentujàcymi pracowników banków

centralnych ESBC, do których nale˝à:

• UNI-Europe (dawniej Eurofiet);

• Sta∏y komitet zwiàzków zawodowych pracowników banków centralnych

(ang. Standing Committee of the Unions of central bank staff – CUCB);

• Zwiàzek Zawodowy Europejskiego Sektora Publicznego (ang. European Public

Sector Union – EPSU). 

Forum dialogu spo∏ecznego zosta∏o ustanowione na wniosek europejskich fede-

racji zwiàzków zawodowych. Uczestniczà w nim przedstawiciele pracowników

wszystkich banków centralnych ESBC. Forum to zajmuje si´ ró˝nymi aspektami

(np. istotà sprawy, uzasadnieniem, terminem wprowadzenia) tych decyzji, które

istotnie wp∏ywajà na poziom i jakoÊç zatrudnienia w krajowych bankach central-

nych. Zapewnia to pracownikom wszystkich krajowych banków centralnych

z strefy UE (w tym z EBC) mo˝liwoÊç przedstawienia swoich poglàdów, zanim

organy decyzyjne EBC podejmà ostatecznà decyzj´.

Forum dialogu spo∏ecznego nie ingeruje w relacje pracownicze w samym EBC

i w krajowych bankach centralnych, co wyraênie stwierdza dokument podpisany

przez zainteresowane strony w grudniu 1999 r. Relacje te pozostajà w gestii EBC

i poszczególnych krajowych banków centralnych.

6 .5  S I EDZ IBA  EBC

Za wspólnym porozumieniem szefów paƒstw lub rzàdów paƒstw cz∏onkowskich

UE z dnia 29 paêdziernika 1993 r. siedzibà EBC zosta∏ Frankfurt nad Menem9.

W dniu 18 wrzeÊnia 1998 r. pomi´dzy EBC i Republikà Federalnà Niemiec zo-

sta∏a podpisana umowa w sprawie siedziby, która wesz∏a w ˝ycie 4 marca 1999 r.

Umowa dotyczy praktycznych i technicznych aspektów zastosowania Protoko∏u

w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Obecnie EBC zajmuje trzy wynaj´te budynki w centrum Frankfurtu, jednak Bank

postanowi∏ zbudowaç w∏asnà siedzib´. W marcu 2002 r. EBC zakupi∏ dzia∏k´ bu-

dowlanà we wschodniej cz´Êci Frankfurtu. Obecnie znajduje si´ na niej hala tar-

gowa Grossmarkthalle, która jest budynkiem zabytkowym i zostanie wkompono-

wana w projekt nowej siedziby EBC.

W listopadzie 2002 r. EBC og∏osi∏ mi´dzynarodowy konkurs architektoniczno-

-urbanistyczny na projekt swej nowej siedziby10. Na konkurs nades∏a∏o projekty

ponad 300 architektów z 31 krajów na pi´ciu kontynentach. SpoÊród nich Komi-

9 Decyzja podj´ta za wspólnym porozumieniem mi´dzy przedstawicielami rzàdów paƒstw

cz∏onkowskich podczas spotkania na szczeblu szefów paƒstw i rzàdów w sprawie lokalizacji

siedzib niektórych organów i s∏u˝b Wspólnot Europejskich oraz Europolu (Dz.U. C 323,

30.11.1993, str. 1).
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sja Preselekcyjna sk∏adajàca si´ z pi´ciu ekspertów EBC oraz pi´ciu architektów

wybra∏a 80 kandydatów, w tym 70 uznanych architektów i 10 poczàtkujàcych.

W lutym 2004 r. mi´dzynarodowe jury pod przewodnictwem wiceprezesa EBC

Lucasa D. Papademosa sk∏adajàce si´ z 12 cz∏onków (trzech pracowników EBC,

trzech cz∏onków krajowych banków centralnych, pi´ciu architektów o mi´dzyna-

rodowej renomie i jednego przedstawiciela w∏adz miejskich Frankfurtu) wy∏oni-

∏o trzy zwyci´skie projekty11. Wyboru dokonano na podstawie ustalonych wcze-

Êniej kryteriów, takich jak jakoÊç projektu architektonicznego, oryginalnoÊç, wa-

lory estetyczne i innowacyjnoÊç koncepcji oraz wkomponowanie projektu w ota-

czajàcy krajobraz.

Zwyci´zcami konkursu zostali:

• 1. nagroda – Coop Himmelb(l)au, Wiedeƒ, Austria;

• 2. nagroda – ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Niemcy;

• 3. nagroda – 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt,

Niemcy/Selangor, Malezja.

Wszystkie trzy nagrodzone pracownie zosta∏y zaproszone do udzia∏u w etapie

poprawek projektowych majàcych na celu uwzgl´dnienie zaleceƒ i wymogów ju-

ry, EBC oraz w∏adz Frankfurtu. W styczniu 2005 r., po zakoƒczeniu poprawek,

EBC wybra∏ do realizacji projekt pracowni architektonicznej Coop

Himmelb(l)au, zwyci´zców konkursu architektoniczno-urbanistycznego. W

marcu 2006 r., po zakoƒczeniu etapu optymalizacji, projekt wszed∏ w faz´

planowania. Sama budowa powinna rozpoczàç si´ pod koniec 2007 r. a

zakoƒczyç w 2011 r.

10 Zob. komunikat prasowy EBC z 26 listopada 2002 r.
11 Zob. komunikat prasowy EBC z 13 lutego 2004 r.
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Makieta nowej siedziby EBC.
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ZA¸ÑCZN IK  1

WYJÑTK I  Z TRAKTATU  USTANAWIA JÑCEGO WSPÓLNOT¢  EUROPE J SKÑ

CZ¢Âå  P I ERWSZA

ZASADY

Artyku∏ 2

Zadaniem Wspólnoty jest, przez ustanowienie wspólnego rynku, unii gospodar-

czej i walutowej oraz urzeczywistnianie wspólnych polityk lub dzia∏aƒ okreÊlo-

nych w artyku∏ach 3 i 4, popieranie w ca∏ej Wspólnocie harmonijnego, zrówno-

wa˝onego i sta∏ego rozwoju dzia∏alnoÊci gospodarczej, wysokiego poziomu za-

trudnienia i ochrony socjalnej, równoÊci m´˝czyzn i kobiet, sta∏ego i nieinflacyj-

nego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjnoÊci i konwergencji dokonaƒ go-

spodarczych, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakoÊci Êrodowiska natu-

ralnego, podwy˝szania poziomu i jakoÊci ˝ycia, spójnoÊci gospodarczej i spo-

∏ecznej oraz solidarnoÊci mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi. 

Artyku∏ 3

1. W celu realizacji zadaƒ okreÊlonych w artykule 2 dzia∏alnoÊç Wspólnoty obej-

muje, na warunkach i zgodnie z harmonogramem przewidzianym w niniejszym

Traktacie: 

a) zakaz op∏at celnych i ograniczeƒ iloÊciowych mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkow-

skimi w przywozie i wywozie towarów, jak równie˝ wszelkich innych Êrod-

ków o skutku równowa˝nym;

b) wspólnà polityk´ handlowà;

c) rynek wewn´trzny, charakteryzujàcy si´ zniesieniem mi´dzy Paƒstwami

Cz∏onkowskimi przeszkód w swobodnym przep∏ywie towarów, osób, us∏ug

i kapita∏u;

d) Êrodki dotyczàce wjazdu i przemieszczania si´ osób zgodnie z tytu∏em IV;

e) wspólnà polityk´ w dziedzinach rolnictwa i rybo∏ówstwa;

f) wspólnà polityk´ w dziedzinie transportu;

g) system zapewniajàcy niezak∏óconà konkurencj´ na rynku wewn´trznym;

h) zbli˝anie ustawodawstw krajowych w stopniu koniecznym do funkcjonowa-

nia wspólnego rynku;
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i) wspieranie koordynacji polityk zatrudnienia Paƒstw Cz∏onkowskich w ce-

lu wzmocnienia ich efektywnoÊci poprzez realizacj´ wspólnej strategii za-

trudnienia;

j) polityk´ w sferze spo∏ecznej obejmujàcà Europejski Fundusz Spo∏eczny;

k) wzmacnianie spójnoÊci gospodarczej i spo∏ecznej;

l) polityk´ w dziedzinie Êrodowiska naturalnego;

m) wzmacnianie konkurencyjnoÊci przemys∏u Wspólnoty;

n) wspieranie badaƒ naukowych i rozwoju technologicznego;

o) zach´canie do tworzenia i rozwijania sieci transeuropejskich;

p) przyczynianie si´ do osiàgni´cia wysokiego poziomu ochrony zdrowia;

q) przyczynianie si´ do osiàgni´cia wysokiej jakoÊci edukacji i kszta∏cenia za-

wodowego oraz rozkwitu kultur Paƒstw Cz∏onkowskich;

r) polityk´ w dziedzinie wspó∏pracy na rzecz rozwoju;

s) stowarzyszanie z krajami i terytoriami zamorskimi w celu zwi´kszenia

wymiany handlowej i wspólnych staraƒ na rzecz rozwoju gospodarczego

i spo∏ecznego;

t) przyczynianie si´ do wzmocnienia ochrony konsumentów;

u) Êrodki w dziedzinach energetyki, ochrony ludnoÊci i turystyki. 

2. We wszystkich dzia∏aniach okreÊlonych w niniejszym artykule Wspólnota

zmierza do zniesienia nierównoÊci oraz wspierania równoÊci m´˝czyzn i kobiet. 

Artyku∏ 4

1. Dla osiàgni´cia celów okreÊlonych w artykule 2 dzia∏ania Paƒstw Cz∏onkow-

skich i Wspólnoty obejmujà, na warunkach i zgodnie z harmonogramem przewi-

dzianym w niniejszym Traktacie, przyj´cie polityki gospodarczej opartej na Êci-

s∏ej koordynacji polityk gospodarczych Paƒstw Cz∏onkowskich, rynku we-

wn´trznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu za-

sady otwartej gospodarki rynkowej z wolnà konkurencjà.

2. Równolegle, na warunkach i zgodnie z harmonogramem i procedurami przewi-

dzianymi w niniejszym Traktacie, dzia∏ania te obejmujà nieodwo∏alne ustalenie

kursów wymiany walut, prowadzàce do ustanowienia jednej waluty, ECU, jak

równie˝ okreÊlenie oraz prowadzenie jednolitej polityki pieni´˝nej i polityki wy-

miany walut, których g∏ównym celem jest utrzymanie stabilnoÊci cen, oraz, bez

uszczerbku dla tego celu, wspieranie ogólnych polityk gospodarczych we Wspól-

nocie, zgodnie z zasadà otwartej gospodarki rynkowej z wolnà konkurencjà. 
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3. Te dzia∏ania Paƒstw Cz∏onkowskich i Wspólnoty zak∏adajà poszanowanie na-

st´pujàcych zasad przewodnich: stabilnych cen, zdrowych finansów publicznych

i warunków pieni´˝nych oraz trwa∏ej równowagi p∏atniczej. 

Artyku∏ 8

Zgodnie z procedurami okreÊlonymi w niniejszym Traktacie ustanawia si´ Euro-

pejski System Banków Centralnych, zwany dalej „ESBC”, oraz Europejski Bank

Centralny, zwany dalej „EBC”, które dzia∏ajà w granicach uprawnieƒ przyzna-

nych im niniejszym Traktatem oraz do∏àczonym do niego Statutem ESBC i EBC,

zwanym dalej „Statutem ESBC”. 

CZ¢Âå  TRZEC IA

POL ITYK I  WSPÓLNOTY

Tytu∏ VII
Polityka gospodarcza i pieni´˝na

ROZDZ IA¸  1

POL ITYKA  GOSPODARCZA

Artyku∏ 98

Paƒstwa Cz∏onkowskie prowadzà swoje polityki gospodarcze, majàc na wzgl´-

dzie przyczynianie si´ do osiàgania celów Wspólnoty okreÊlonych w artykule 2

i w kontekÊcie ogólnych kierunków okreÊlonych w artykule 99 ust´p 2. Paƒstwa

Cz∏onkowskie i Wspólnota dzia∏ajà w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki

rynkowej z wolnà konkurencjà, sprzyjajàc efektywnej alokacji zasobów, zgodnie

z zasadami okreÊlonymi w artykule 4.

Artyku∏ 99

1. Paƒstwa Cz∏onkowskie uznajà swoje polityki gospodarcze za przedmiot wspól-

nego zainteresowania i koordynujà je w ramach Rady, zgodnie z artyku∏em 98.

2. Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na zalecenie Komisji, opracowu-

je projekt ogólnych kierunków polityk gospodarczych Paƒstw Cz∏onkowskich

i Wspólnoty oraz sk∏ada sprawozdanie Radzie Europejskiej. 

Rada Europejska, na podstawie sprawozdania Rady, debatuje nad konkluzjà

w sprawie ogólnych kierunków polityk gospodarczych Paƒstw Cz∏onkowskich

i Wspólnoty. 

Na podstawie tej konkluzji Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà, przyj-

muje zalecenie okreÊlajàce te ogólne kierunki. Rada informuje Parlament Euro-

pejski o swoim zaleceniu. 

3. W celu zapewnienia ÊciÊlejszej koordynacji polityk gospodarczych i trwa∏ej

konwergencji dokonaƒ gospodarczych Paƒstw Cz∏onkowskich, Rada, na podsta-
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wie sprawozdaƒ przedstawionych przez Komisj´, nadzoruje rozwój sytuacji go-

spodarczej w ka˝dym z Paƒstw Cz∏onkowskich i we Wspólnocie, jak równie˝

zgodnoÊç polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami okreÊlonymi w ust´pie

2 oraz regularnie dokonuje oceny ca∏oÊciowej. 

Dla potrzeb tego wielostronnego nadzoru Paƒstwa Cz∏onkowskie przesy∏ajà Ko-

misji informacje o wa˝nych Êrodkach, które przyj´∏y w dziedzinie swej polityki

gospodarczej oraz wszelkie inne informacje, które uznajà za niezb´dne. 

4. W przypadku gdy w ramach procedury okreÊlonej w ust´pie 3 stwierdzi si´, ˝e

polityki gospodarcze Paƒstwa Cz∏onkowskiego nie sà zgodne z ogólnymi kierun-

kami okreÊlonymi w ust´pie 2 lub ˝e zagra˝ajà nale˝ytemu funkcjonowaniu unii

gospodarczej i walutowej, Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na zale-

cenie Komisji, mo˝e kierowaç do danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego niezb´dne

zalecenia. Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na wniosek Komisji, mo-

˝e zadecydowaç o podaniu swoich zaleceƒ do publicznej wiadomoÊci. 

Przewodniczàcy Rady i Komisja sk∏adajà sprawozdanie Parlamentowi Europej-

skiemu dotyczàce rezultatów wielostronnego nadzoru. Przewodniczàcy Rady

mo˝e byç wezwany do stawienia si´ przed w∏aÊciwà komisjà Parlamentu Euro-

pejskiego, jeÊli Rada poda∏a swoje zalecenia do publicznej wiadomoÊci. 

5. Rada, stanowiàc zgodnie z procedurà przewidzianà w artykule 252, mo˝e

przyjàç szczegó∏owe zasady procedury wielostronnego nadzoru, o której mowa

w ust´pach 3 i 4 niniejszego artyku∏u. 

Artyku∏ 100

1. Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w niniejszym Traktacie,

Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na wniosek Komisji, mo˝e zadecy-

dowaç o Êrodkach odpowiednich do sytuacji gospodarczej, zw∏aszcza jeÊli poja-

wià si´ powa˝ne trudnoÊci w zaopatrzeniu w niektóre produkty.

2. W przypadku gdy Paƒstwo Cz∏onkowskie ma trudnoÊci lub jest istotnie zagro-

˝one powa˝nymi trudnoÊciami z racji kl´sk ˝ywio∏owych lub nadzwyczajnych

okolicznoÊci pozostajàcych poza jego kontrolà, Rada, stanowiàc kwalifikowanà

wi´kszoÊcià na wniosek Komisji, mo˝e przyznaç danemu Paƒstwu Cz∏onkow-

skiemu, pod pewnymi warunkami, wspólnotowà pomoc finansowà Przewodni-

czàcy Rady informuje Parlament Europejski o podj´tej decyzji.

Artyku∏ 101

1. Zakazane jest udzielanie przez EBC lub banki centralne Paƒstw Cz∏onkow-

skich, zwane dalej „krajowymi bankami centralnymi”, po˝yczek na pokrycie de-

ficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom lub organom Wspólnoty,

rzàdom centralnym, w∏adzom regionalnym, lokalnym lub innym w∏adzom pu-

blicznym, innym instytucjom lub przedsi´biorstwom publicznym Paƒstw Cz∏on-

kowskich, jak równie˝ nabywanie bezpoÊrednio od nich przez EBC lub krajowe

banki centralne ich papierów d∏u˝nych. 

2. Ust´p 1 nie ma zastosowania do publicznych instytucji kredytowych, które,

w ramach utrzymywania rezerw przez banki centralne, korzystajà ze strony kra-
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jowych banków centralnych i EBC z takiego samego traktowania jak prywatne

instytucje kredytowe. 

Artyku∏ 102

1. Zakazany jest ka˝dy Êrodek nieoparty na wzgl´dach o charakterze ostro˝no-

Êciowym, ustanawiajàcy uprzywilejowany dost´p instytucji lub organów Wspól-

noty, rzàdów centralnych, w∏adz regionalnych, lokalnych lub innych w∏adz pu-

blicznych, innych instytucji lub przedsi´biorstw publicznych Paƒstw Cz∏onkow-

skich do instytucji finansowych. 

2. Przed 1 stycznia 1994 r. Rada, stanowiàc zgodnie z procedurà okreÊlonà w artyku-

le 252, sprecyzuje definicje w celu zastosowania zakazu okreÊlonego w ust´pie 1.

Artyku∏ 103

1. Wspólnota nie odpowiada za zobowiàzania rzàdów centralnych, w∏adz regio-

nalnych, lokalnych lub innych w∏adz publicznych, innych instytucji lub przedsi´-

biorstw publicznych Paƒstwa Cz∏onkowskiego, ani ich nie przejmuje, z zastrze-

˝eniem wzajemnych gwarancji finansowych dla wspólnego wykonania okreÊlo-

nego projektu. Paƒstwo Cz∏onkowskie nie odpowiada za zobowiàzania rzàdów

centralnych, w∏adz regionalnych, lokalnych lub innych w∏adz publicznych, in-

nych instytucji lub przedsi´biorstw publicznych innego Paƒstwa Cz∏onkowskie-

go, ani ich nie przejmuje, z zastrze˝eniem wzajemnych gwarancji finansowych

dla wspólnego wykonania okreÊlonego projektu.

2. Rada, stanowiàc zgodnie z procedurà okreÊlonà w artykule 252, mo˝e w razie

potrzeby sprecyzowaç definicje w celu zastosowania zakazów okreÊlonych w ar-

tykule 101 i w niniejszym artykule. 

Artyku∏ 104

1. Paƒstwa Cz∏onkowskie unikajà nadmiernego deficytu bud˝etowego. 

2. Komisja nadzoruje rozwój sytuacji bud˝etowej i wysokoÊç d∏ugu publiczne-

go w Paƒstwach Cz∏onkowskich w celu wykrycia oczywistych b∏´dów. Bada

ona poszanowanie dyscypliny bud˝etowej na podstawie poni˝szych dwóch

kryteriów: 

a) czy stosunek mi´dzy planowanym lub rzeczywistym deficytem publicznym

a produktem krajowym brutto przekracza wartoÊç odniesienia, chyba ˝e: 

– stosunek ten zmniejszy∏ si´ znacznie oraz w sposób sta∏y i osiàgnà∏ poziom

bliski wartoÊci odniesienia,

– lub przekroczenie wartoÊci odniesienia ma charakter wyjàtkowy oraz tym-

czasowy i stosunek ten pozostaje bliski wartoÊci odniesienia,

b) czy stosunek mi´dzy d∏ugiem publicznym a produktem krajowym brutto

przekracza wartoÊç odniesienia, chyba ˝e stosunek ten zmniejsza si´ dostatecz-

nie i zbli˝a si´ do wartoÊci odniesienia w zadowalajàcym tempie. 



172

WartoÊci odniesienia sà sprecyzowane w Protokole w sprawie procedury doty-

czàcej nadmiernego deficytu, który jest za∏àczony do niniejszego Traktatu. 

3. JeÊli Paƒstwo Cz∏onkowskie nie spe∏nia wymogów jednego lub obu tych kry-

teriów, Komisja opracowuje sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji uwzgl´dnia

równie˝ to, czy deficyt publiczny przekracza publiczne wydatki inwestycyjne

i uwzgl´dnia wszelkie inne istotne czynniki, w tym Êredniookresowà sytuacj´ go-

spodarczà i bud˝etowà Paƒstwa Cz∏onkowskiego. 

Komisja mo˝e tak˝e opracowaç sprawozdanie, jeÊli mimo spe∏nienia wymagaƒ

wynikajàcych z tych kryteriów uzna, ˝e istnieje ryzyko nadmiernego deficytu

w Paƒstwie Cz∏onkowskim. 

4. Komitet przewidziany w artykule 114 wydaje opinie w odniesieniu do spra-

wozdania Komisji. 

5. JeÊli Komisja uzna, ˝e w Paƒstwie Cz∏onkowskim istnieje nadmierny deficyt

lub ˝e taki deficyt mo˝e wystàpiç, kieruje opini´ do Rady.

6. Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na zalecenie Komisji i rozwa-

˝ywszy ewentualne uwagi danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, decyduje, po doko-

naniu ogólnej oceny, czy istnieje nadmierny deficyt. 

7. W przypadku gdy Rada, zgodnie z ust´pem 6, podejmuje decyzj´ o istnie-

niu nadmiernego deficytu, kieruje zalecenia do danego Paƒstwa Cz∏onkow-

skiego, aby po∏o˝y∏o ono kres tej sytuacji w oznaczonym terminie. Z zastrze-

˝eniem postanowieƒ ust´pu 8, zalecenia te nie zostajà podane do publicznej

wiadomoÊci. 

8. W przypadku gdy Rada stwierdzi, ˝e w odpowiedzi na jej zalecenia ˝adne sku-

teczne dzia∏anie nie zosta∏o podj´te w oznaczonym terminie, mo˝e podaç zalece-

nia do publicznej wiadomoÊci. 

9. JeÊli Paƒstwo Cz∏onkowskie w dalszym ciàgu nie realizuje zalecenia Rady,

mo˝e ona wezwaç dane Paƒstwo Cz∏onkowskie do przyj´cia w wyznaczonym

terminie Êrodków zmierzajàcych do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie

uznane przez Rad´ za niezb´dne do zaradzenia sytuacji. 

W takim przypadku Rada mo˝e za˝àdaç od danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego

przedstawienia sprawozdaƒ wed∏ug precyzyjnego harmonogramu, aby móc zba-

daç wysi∏ki dostosowawcze podj´te przez to Paƒstwo Cz∏onkowskie. 

10. Prawa wniesienia skargi przewidziane w artyku∏ach 226 i 227 nie mogà byç

wykonywane w ramach ust´pów 1-9 niniejszego artyku∏u. 

11. Tak d∏ugo jak Paƒstwo Cz∏onkowskie nie stosuje si´ do decyzji przyj´tej

na podstawie ust´pu 9, Rada mo˝e zadecydowaç o zastosowaniu lub, w odpo-

wiednim przypadku, o zaostrzeniu jednego lub kilku z nast´pujàcych Êrodków: 
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– za˝àdaç od danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, aby opublikowa∏o dodatkowe in-

formacje, które okreÊli Rada, przed emisjà obligacji i papierów wartoÊciowych,

– wezwaç Europejski Bank Inwestycyjny do ponownego rozwa˝enia polityki

udzielania po˝yczek wobec danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego,

– za˝àdaç z∏o˝enia we Wspólnocie przez dane Paƒstwo Cz∏onkowskie nieopro-

centowanego depozytu o stosownej wysokoÊci a˝ do czasu, gdy, w ocenie Ra-

dy, nadmierny deficyt zostanie skorygowany,

– na∏o˝yç grzywn´ w stosownej wysokoÊci. 

Przewodniczàcy Rady informuje Parlament Europejski o podj´tych decyzjach. 

12. Rada uchyla wszystkie lub niektóre swoje decyzje okreÊlone w ust´pach 1-9

i 11, w miar´ jak nadmierny deficyt zosta∏, w ocenie Rady, skorygowany. JeÊli

Rada uprzednio poda∏a zalecenia do publicznej wiadomoÊci, to z chwilà uchyle-

nia decyzji przewidzianej w ust´pie 8 oÊwiadcza publicznie, ˝e nie ma ju˝ nad-

miernego deficytu w tym Paƒstwie Cz∏onkowskim.

13. Rada, przyjmujàc decyzje okreÊlone w ust´pach 7-9, 11 i 12, stanowi na za-

lecenie Komisji wi´kszoÊcià dwóch trzecich g∏osów swoich cz∏onków, wa˝o-

nych zgodnie z artyku∏em 205 ust´p 2, wy∏àczajàc g∏osy przedstawiciela danego

Paƒstwa Cz∏onkowskiego. 

14. Uzupe∏niajàce przepisy dotyczàce stosowania procedury opisanej w niniej-

szym artykule znajdujà si´ w Protokole w sprawie procedury dotyczàcej nad-

miernego deficytu, za∏àczonym do niniejszego Traktatu. 

Rada, stanowiàc jednomyÊlnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamen-

tem Europejskim i EBC, uchwala w∏aÊciwe przepisy, które zastàpià ten Protokó∏. 

Z zastrze˝eniem innych postanowieƒ niniejszego ust´pu, Rada, stanowiàc wi´k-

szoÊcià kwalifikowanà na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Eu-

ropejskim, okreÊli przed 1 stycznia 1994 r. szczegó∏owe warunki i definicje w ce-

lu zastosowania postanowieƒ tego Protoko∏u. 

ROZDZ IA¸  2

POL ITYKA  P IEN I¢˚NA

Artyku∏ 105

1. G∏ównym celem ESBC jest utrzymanie stabilnoÊci cen. Bez uszczerbku dla ce-

lu stabilnoÊci cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie,

majàc na wzgl´dzie przyczynianie si´ do osiàgni´cia celów Wspólnoty ustano-

wionych w artykule 2. ESBC dzia∏a w poszanowaniu zasady otwartej gospodar-

ki rynkowej z wolnà konkurencjà, sprzyjajàc efektywnej alokacji zasobów oraz

zgodnie z zasadami okreÊlonymi w artykule 4.
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2. Podstawowe zadania ESBC polegajà na: 

– definiowaniu i urzeczywistnianiu polityki pieni´˝nej Wspólnoty,

– przeprowadzaniu operacji walutowych zgodnie z artyku∏em 111,

– utrzymywaniu i zarzàdzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Paƒstw

Cz∏onkowskich,

– popieraniu nale˝ytego funkcjonowania systemów p∏atniczych.

3. Trzecie tiret ust´pu 2 stosuje si´ bez uszczerbku dla utrzymywania i zarzàdza-

nia przez rzàdy Paƒstw Cz∏onkowskich walutowymi kapita∏ami obrotowymi.

4. EBC jest konsultowany:

– w sprawie ka˝dego projektowanego aktu wspólnotowego w dziedzinach pod-

legajàcych jego kompetencji,

– przez w∏adze krajowe w sprawie ka˝dego projektu regulacji w dziedzinach

podlegajàcych jego kompetencji, lecz w granicach i na warunkach okreÊlonych

przez Rad´ zgodnie z procedurà przewidzianà w artykule 107 ust´p 6. 

EBC mo˝e w dziedzinach podlegajàcych jego kompetencji przedk∏adaç opinie

w∏aÊciwym instytucjom lub organom Wspólnoty bàdê w∏adzom krajowym. 

5. ESBC przyczynia si´ do nale˝ytego wykonywania polityk prowadzonych

przez w∏aÊciwe w∏adze w odniesieniu do nadzoru ostro˝noÊciowego nad instytu-

cjami kredytowymi i do stabilnoÊci systemu finansowego. 

6. Rada, stanowiàc jednomyÊlnie na wniosek Komisji, po konsultacji z EBC

i za zgodà Parlamentu Europejskiego, mo˝e powierzyç EBC specyficzne za-

dania dotyczàce polityk w dziedzinie nadzoru ostro˝noÊciowego nad instytu-

cjami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi, z wyjàtkiem instytu-

cji ubezpieczeniowych. 

Artyku∏ 106

1. EBC ma wy∏àczne prawo do upowa˝niania do emisji banknotów we Wspólno-

cie. Banknoty takie mogà emitowaç EBC i krajowe banki centralne. Banknoty

emitowane przez EBC i krajowe banki centralne sà jedynym legalnym Êrodkiem

p∏atniczym we Wspólnocie. 

2. Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà emitowaç monety, z zastrze˝eniem zgody EBC

co do wielkoÊci emisji. Rada, stanowiàc zgodnie z procedurà okreÊlonà w arty-

kule 252 i po konsultacji z EBC, mo˝e przyjàç Êrodki w celu zharmonizowania

nomina∏ów i specyfikacji technicznych wszystkich monet przeznaczonych

do obiegu, w zakresie, w jakim jest to niezb´dne do zapewnienia nale˝ytego ich

obiegu we Wspólnocie. 
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Artyku∏ 107

1. ESBC z∏o˝ony jest z EBC i krajowych banków centralnych. 

2. EBC ma osobowoÊç prawnà. 

3. ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC, którymi sà Rada Preze-

sów i Zarzàd.

4. Statut ESBC jest ustanowiony w Protokole do∏àczonym do niniejszego Traktatu. 

5. Artyku∏y: 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1

lit. a) i 36 Statutu ESBC mogà byç zmienione przez Rad´, stanowiàcà bàdê wi´k-

szoÊcià kwalifikowanà na zalecenie EBC i po konsultacji z Komisjà, bàdê jedno-

myÊlnie na wniosek Komisji i po konsultacji z EBC. W ka˝dym przypadku wy-

magana jest zgoda Parlamentu Europejskiego. 

6. Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà bàdê na wniosek Komisji

i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i EBC, bàdê na zalecenie EBC

i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisjà, uchwala przepisy, o któ-

rych mowa w artyku∏ach: 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 i 34.3 Statutu ESBC. 

Artyku∏ 108

W wykonywaniu uprawnieƒ oraz zadaƒ i obowiàzków, które zosta∏y im po-

wierzone niniejszym Traktatem i Statutem ESBC, ani EBC, ani krajowy bank

centralny, ani cz∏onek któregokolwiek z ich organów decyzyjnych nie zwra-

cajà si´ o instrukcje ani ich nie przyjmujà od instytucji czy organów wspól-

notowych, rzàdów Paƒstw Cz∏onkowskich, ani jakiegokolwiek innego orga-

nu. Instytucje i organy wspólnotowe, jak równie˝ rzàdy Paƒstw Cz∏onkow-

skich zobowiàzujà si´ szanowaç t´ zasad´ i nie dà˝yç do wywierania wp∏ywu

na cz∏onków organów decyzyjnych EBC lub krajowych banków centralnych

przy wykonywaniu ich zadaƒ. 

Artyku∏ 109

Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie zapewnia, najpóêniej z datà ustanowienia ESBC,

zgodnoÊç swojego ustawodawstwa krajowego, w tym statutu krajowego banku

centralnego, z niniejszym Traktatem i Statutem ESBC. 

Artyku∏ 110

1. W celu wykonania zadaƒ powierzonych ESBC, EBC, zgodnie z niniejszym

Traktatem i na warunkach okreÊlonych w Statucie ESBC: 

– uchwala rozporzàdzenia w zakresie niezb´dnym do wykonania zadaƒ okreÊlo-

nych w artykule 3.1 pierwsze tiret, artyku∏ach 19.1, 22 i 25.2 Statutu ESBC, jak

równie˝ w przypadkach przewidzianych w aktach Rady, o których mowa w ar-

tykule 107 ust´p 6;

– podejmuje decyzje niezb´dne do wykonania zadaƒ powierzonych ESBC

na podstawie niniejszego Traktatu i Statutu ESBC;

– wydaje zalecenia i opinie.
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2. Rozporzàdzenie ma zasi´g ogólny. Wià˝e w ca∏oÊci i jest bezpoÊrednio stoso-

wane we wszystkich Paƒstwach Cz∏onkowskich. 

Zalecenia i opinie nie majà mocy wià˝àcej. 

Decyzja wià˝e w ca∏oÊci adresatów, do których jest kierowana. 

Artyku∏y 253, 254 i 256 stosujà si´ do rozporzàdzeƒ i decyzji przyj´tych przez EBC.

EBC mo˝e zadecydowaç o opublikowaniu swych decyzji, zaleceƒ i opinii. 

3. W granicach i na warunkach uchwalonych przez Rad´ zgodnie z procedurà

przewidzianà w artykule 107 ust´p 6, EBC jest upowa˝niony, w przypadku nie-

poszanowania jego rozporzàdzeƒ i decyzji, do nak∏adania na przedsi´biorstwa

grzywien i okresowych kar pieni´˝nych. 

Artyku∏ 111

1. Na zasadzie odst´pstwa od artyku∏u 300 Rada, stanowiàc jednomyÊlnie na za-

lecenie EBC lub Komisji, po konsultacji z EBC w celu doprowadzenia do kon-

sensusu zgodnego z celem stabilnoÊci cen, po konsultacji z Parlamentem Euro-

pejskim, zgodnie z procedurà okreÊlonà w ust´pie 3 w odniesieniu do ustaleƒ,

o których tam mowa, mo˝e zawrzeç umowy formalne dotyczàce systemu kursów

wymiany ECU w stosunku do walut pozawspólnotowych. Rada, stanowiàc wi´k-

szoÊcià kwalifikowanà na zalecenie EBC lub Komisji i po konsultacji z EBC,

w celu doprowadzenia do konsensusu zgodnego z celem stabilnoÊci cen, mo˝e

przyjàç, zmieniç lub zrezygnowaç z centralnych kursów ECU w systemie kursów

walutowych. Przewodniczàcy Rady informuje Parlament Europejski o przyj´ciu,

zmianie lub rezygnacji z centralnych kursów ECU. 

2. W przypadku braku systemu kursów walutowych w stosunku do jednej lub

wi´cej walut pozawspólnotowych w rozumieniu ust´pu 1, Rada, stanowiàc wi´k-

szoÊcià kwalifikowanà bàdê na zalecenie Komisji i po konsultacji z EBC, bàdê

na zalecenie EBC, mo˝e okreÊliç ogólne kierunki polityki kursów walutowych

w stosunku do tych walut. Te ogólne kierunki nie naruszajà podstawowego celu

ESBC, a mianowicie utrzymania stabilnoÊci cen. 

3. Na zasadzie odst´pstwa od artyku∏u 300, w przypadku gdy umowy w spra-

wach odnoszàcych si´ do re˝imu pieni´˝nego lub kursowego powinny stanowiç

przedmiot rokowaƒ mi´dzy Wspólnotà a jednym lub wi´kszà liczbà paƒstw albo

organizacji mi´dzynarodowych, Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà

na zalecenie Komisji i po konsultacji z EBC, decyduje o ustaleniach dotyczàcych

rokowaƒ i zawarcia tych umów. Ustalenia te powinny zapewniç wyra˝anie przez

Wspólnot´ jednolitego stanowiska. Komisja jest w pe∏ni w∏àczana do rokowaƒ. 

Umowy zawarte zgodnie z niniejszym ust´pem wià˝à instytucje Wspólnoty,

EBC i Paƒstwa Cz∏onkowskie. 

4. Z zastrze˝eniem ust´pu 1, Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà

na wniosek Komisji i po konsultacji z EBC, decyduje o stanowisku, jakie zajmu-
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je Wspólnota na poziomie mi´dzynarodowym w odniesieniu do kwestii o szcze-

gólnym znaczeniu dla unii gospodarczej i walutowej oraz o jej reprezentacji,

w poszanowaniu podzia∏u kompetencji przewidzianego w artyku∏ach 99 i 105.

5. Bez uszczerbku dla kompetencji i umów wspólnotowych w dziedzinie unii go-

spodarczej i walutowej, Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà prowadziç rokowania

w organach mi´dzynarodowych i zawieraç umowy mi´dzynarodowe. 

ROZDZ IA¸  3

POSTANOWIEN IA  INSTYTUC JONALNE

Artyku∏ 112

1. Rada Prezesów EBC sk∏ada si´ z cz∏onków Zarzàdu EBC i prezesów krajo-

wych banków centralnych. 

2. a) Zarzàd sk∏ada si´ z prezesa, wiceprezesa i czterech innych cz∏onków.

b) Prezes, wiceprezes i pozostali cz∏onkowie Zarzàdu sà mianowani

za wspólnym porozumieniem przez rzàdy Paƒstw Cz∏onkowskich na szczeblu

szefów paƒstw lub rzàdów, na zalecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem Eu-

ropejskim oraz z Radà Prezesów EBC, spoÊród osób o uznanym autorytecie i do-

Êwiadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniàdza lub bankowoÊci. 

Ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny.

Cz∏onkami Zarzàdu mogà byç tylko obywatele Paƒstw Cz∏onkowskich. 

Artyku∏ 113

1. Przewodniczàcy Rady i cz∏onek Komisji mogà uczestniczyç, bez prawa g∏oso-

wania, w posiedzeniach Rady Prezesów EBC. 

Przewodniczàcy Rady mo˝e przed∏o˝yç wniosek do rozwa˝enia przez Rad´ Pre-

zesów EBC.

2. Prezes EBC jest zapraszany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, kiedy

dyskutuje ona o sprawach dotyczàcych celów i zadaƒ ESBC. 

3. EBC kieruje sprawozdanie roczne z dzia∏alnoÊci ESBC i w sprawie polityki

pieni´˝nej za rok ubieg∏y i rok bie˝àcy do Parlamentu Europejskiego, Rady i Ko-

misji, jak równie˝ do Rady Europejskiej. Prezes EBC przedstawia to sprawozda-

nie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu, który mo˝e odbyç debat´ generalnà

na tej podstawie. 

Prezes EBC i inni cz∏onkowie Zarzàdu mogà, na ˝àdanie Parlamentu Europej-

skiego lub z inicjatywy w∏asnej, byç przes∏uchani przez w∏aÊciwe komisje Parla-

mentu Europejskiego. 
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Artyku∏ 114

1. W celu wspierania koordynacji polityk Paƒstw Cz∏onkowskich w pe∏nym za-

kresie niezb´dnym do funkcjonowania rynku wewn´trznego, ustanawia si´ Ko-

mitet Walutowy o charakterze doradczym. 

Zadania Komitetu to:

– Êledzenie sytuacji pieni´˝nej i finansowej Paƒstw Cz∏onkowskich i Wspólnoty,

jak równie˝ ogólnego systemu p∏atnoÊci Paƒstw Cz∏onkowskich oraz regular-

ne sk∏adanie Radzie i Komisji sprawozdaƒ na ten temat;

– wydawanie opinii na ˝àdanie Rady lub Komisji bàdê z inicjatywy w∏asnej dla

tych instytucji;

– bez uszczerbku dla artyku∏u 207, przyczynianie si´ do przygotowania prac Ra-

dy okreÊlonych w artyku∏ach 59 i 60, artykule 99 ust´py 2, 3, 4 i 5, artyku∏ach

100, 102, 103, 104, artykule 116 ust´p 2, artykule 117 ust´p 6, artyku∏ach 119

i 120, artykule 121 ust´p 2 i w artykule 122 ust´p 1;

– badanie, przynajmniej raz w roku, sytuacji w dziedzinie przep∏ywów kapita∏u

i swobody p∏atnoÊci wynikajàcych ze stosowania niniejszego Traktatu i Êrod-

ków przyj´tych przez Rad´;badanie to dotyczy wszystkich Êrodków odnoszà-

cych si´ do przep∏ywów kapita∏u i p∏atnoÊci; Komitet sk∏ada sprawozdanie Ko-

misji i Radzie w sprawie wyników tego badania.

Paƒstwa Cz∏onkowskie i Komisja, ka˝de w swoim zakresie, mianujà po dwóch

cz∏onków Komitetu Walutowego.

2. Na poczàtku trzeciego etapu ustanawia si´ Komitet Ekonomiczno-Finansowy.

Komitet Walutowy przewidziany w ust´pie 1 zostaje rozwiàzany. 

Zadaniem Komitetu Ekonomiczno-Finansowego jest: 

– wydawanie opinii na ˝àdanie Rady lub Komisji bàdê z inicjatywy w∏asnej dla

tych instytucji;

– Êledzenie sytuacji gospodarczej i finansowej Paƒstw Cz∏onkowskich i Wspól-

noty oraz regularne sk∏adanie Radzie i Komisji sprawozdaƒ na ten temat,

zw∏aszcza w sprawie stosunków finansowych z paƒstwami trzecimi i z instytu-

cjami mi´dzynarodowymi;

– bez uszczerbku dla artyku∏u 207, przyczynianie si´ do przygotowania prac Ra-

dy okreÊlonych w artyku∏ach 59 i 60, artykule 99 ust´py 2, 3, 4 i 5, artyku∏ach

100, 102, 103, 104, artykule 105 ust´p 6, artykule 106 ust´p 2, artykule 107

ust´py 5 i 6, artyku∏ach 111 i 119, artykule 120 ust´py 2 i 3, artykule 122 ust´p

2 i w artykule 123 ust´py 4 i 5 oraz wykonywanie innych zadaƒ doradczych

i przygotowawczych, które sà mu powierzane przez Rad´;

– badanie, przynajmniej raz w roku, sytuacji w dziedzinie przep∏ywów kapita∏u

i swobody p∏atnoÊci wynikajàcych ze stosowania niniejszego Traktatu i Êrod-
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ków przyj´tych przez Rad´; badanie to dotyczy wszystkich Êrodków odnoszà-

cych si´ do przep∏ywów kapita∏u i p∏atnoÊci; Komitet sk∏ada sprawozdanie Ko-

misji i Radzie w sprawie wyników tego badania.

Paƒstwa Cz∏onkowskie, Komisja i EBC mianujà nie wi´cej ni˝ po dwóch cz∏on-

ków Komitetu. 

3. Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na wniosek Komisji i po konsul-

tacji z EBC oraz z Komitetem okreÊlonym w niniejszym artykule, uchwala prze-

pisy dotyczàce sk∏adu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Przewodniczàcy

Rady informuje Parlament Europejski o podj´tej decyzji. 

4. Oprócz zadaƒ okreÊlonych w ust´pie 2, jeÊli i tak d∏ugo jak istniejà Paƒstwa

Cz∏onkowskie obj´te derogacjà na mocy artyku∏ów 122 i 123, Komitet Êledzi sy-

tuacj´ pieni´˝nà i finansowà oraz ogólny system p∏atnoÊci tych Paƒstw Cz∏on-

kowskich i regularnie sk∏ada Radzie i Komisji sprawozdania na ten temat. 

Artyku∏ 115

W sprawach obj´tych zakresem zastosowania artyku∏u 99 ust´p 4, artyku∏u 104

z wyjàtkiem ust´pu 14, artyku∏ów 111, 121, 122 i artyku∏u 123 ust´py 4 i 5 Ra-

da lub Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e ˝àdaç od Komisji sformu∏owania, w zale˝-

noÊci od przypadku, zalecenia lub propozycji. Komisja bezzw∏ocznie rozpatruje

to ˝àdanie i przedstawia konkluzje Radzie.

ROZDZ IA¸  4

POSTANOWIEN IA  PRZE J ÂC IOWE

Artyku∏ 119

1. W przypadku trudnoÊci lub powa˝nego zagro˝enia trudnoÊciami w bilansie

p∏atniczym Paƒstwa Cz∏onkowskiego wynikajàcych bàdê z ogólnego zachwiania

bilansu p∏atniczego, bàdê z charakteru walut, jakimi dysponuje, zw∏aszcza gdy

trudnoÊci te mogà naraziç na niebezpieczeƒstwo funkcjonowanie wspólnego ryn-

ku lub stopniowà realizacj´ wspólnej polityki handlowej, Komisja niezw∏ocznie

bada sytuacj´ tego Paƒstwa, jak równie˝ dzia∏anie, jakie paƒstwo to podj´∏o lub

mo˝e podjàç zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu, odwo∏ujàc si´

do wszelkich dost´pnych Êrodków. Komisja wskazuje Êrodki, których przyj´cie

zaleca danemu paƒstwu. 

JeÊli dzia∏anie podj´te przez Paƒstwo Cz∏onkowskie i Êrodki sugerowane przez

Komisj´ nie okazujà si´ wystarczajàce do przezwyci´˝enia trudnoÊci lub zagro-

˝eƒ trudnoÊciami, Komisja zaleca Radzie, po konsultacji z Komitetem okreÊlo-

nym w artykule 114, przyznanie wzajemnej pomocy i w∏aÊciwe jej metody. 

Komisja regularnie informuje Rad´ o sytuacji i jej rozwoju. 

2. Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà, przyznaje takà wzajemnà po-

moc; uchwala dyrektywy lub decyzje okreÊlajàce jej warunki i szczegó∏y. Wza-

jemna pomoc mo˝e przyjàç zw∏aszcza form´: 
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a) uzgodnionego dzia∏ania w ramach innych organizacji mi´dzynarodowych,

do których Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà si´ zwróciç;

b) Êrodków niezb´dnych do unikni´cia zak∏óceƒ w handlu, gdy paƒstwo znaj-

dujàce si´ w trudnej sytuacji utrzymuje lub przywraca ograniczenia iloÊcio-

we w stosunku do paƒstw trzecich;

c) udzielenia ograniczonych kredytów przez inne Paƒstwa Cz∏onkowskie, z za-

strze˝eniem ich zgody. 

3. JeÊli wzajemna pomoc zalecona przez Komisj´ nie zosta∏a przyznana przez

Rad´ lub jeÊli przyznana wzajemna pomoc i przyj´te Êrodki sà niewystarczajàce,

Komisja upowa˝nia Paƒstwo majàce trudnoÊci do podj´cia Êrodków ochronnych,

których warunki i szczegó∏y okreÊla Komisja. 

Takie upowa˝nienie mo˝e zostaç odwo∏ane, a powy˝sze warunki i szczegó∏y

zmienione przez Rad´, stanowiàcà wi´kszoÊcià kwalifikowanà. 

4. Z zastrze˝eniem artyku∏u 122 ust´p 6, niniejszego artyku∏u nie stosuje si´

od poczàtku trzeciego etapu. 

Artyku∏ 120

1. W przypadku nag∏ego kryzysu w bilansie p∏atniczym i jeÊli decyzja w ro-

zumieniu artyku∏u 119 ust´p 2 nie zostaje niezw∏ocznie wydana, zaintereso-

wane Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e podjàç, w charakterze Êrodków zapobie-

gawczych, niezb´dne Êrodki ochronne. Ârodki te powinny powodowaç jak

najmniejsze zak∏ócenia w funkcjonowaniu wspólnego rynku i nie mogà wy-

kraczaç poza to, co jest ÊciÊle konieczne do pokonania powsta∏ych nagle

trudnoÊci.

2. Komisja i pozosta∏e Paƒstwa Cz∏onkowskie powinny byç informowane o ta-

kich Êrodkach ochronnych najpóêniej w chwili ich wejÊcia w ˝ycie. Komisja

mo˝e zaleciç Radzie udzielenie wzajemnej pomocy zgodnie z artyku∏em 119.

3. Po wydaniu opinii przez Komisj´ i po konsultacji z komitetem okreÊlonym

w artykule 114 Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà, mo˝e zdecydowaç,

˝e zainteresowane Paƒstwo Cz∏onkowskie powinno zmieniç, zawiesiç lub znieÊç

powy˝sze Êrodki ochronne. 

4. Z zastrze˝eniem artyku∏u 122 ust´p 6, niniejszego artyku∏u nie stosuje si´

od poczàtku trzeciego etapu. 

Artyku∏ 121

1. Komisja i EIW sk∏adajà Radzie sprawozdania w sprawie post´pów dokona-

nych przez Paƒstwa Cz∏onkowskie w wype∏nianiu ich zobowiàzaƒ w zakresie

urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej. Sprawozdania te okreÊlajà, czy

ustawodawstwo krajowe ka˝dego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, w tym statuty jego

krajowego banku centralnego, jest zgodne z artyku∏ami 108 i 109 niniejszego

Traktatu i ze Statutem ESBC. Sprawozdania okreÊlajà równie˝, czy osiàgni´ty
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zosta∏ wysoki poziom trwa∏ej konwergencji, analizujàc, w jakim stopniu ka˝de

Paƒstwo Cz∏onkowskie spe∏ni∏o nast´pujàce kryteria: 

– osiàgni´cie wysokiego stopnia stabilnoÊci cen; b´dzie to wynika∏o ze stopy in-

flacji zbli˝onej do istniejàcej w co najwy˝ej trzech Paƒstwach Cz∏onkowskich,

które majà najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilnoÊci cen;

– stabilna sytuacja finansów publicznych; b´dzie to wynika∏o z sytuacji bud˝eto-

wej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu bud˝etowego w rozumieniu ar-

tyku∏u 104 ust´p 6;

– poszanowanie zwyk∏ych marginesów wahaƒ kursów przewidzianych me-

chanizmem wymiany walut europejskiego systemu walutowego przez co

najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do waluty innego Paƒstwa

Cz∏onkowskiego;

– trwa∏y charakter konwergencji osiàgni´tej przez Paƒstwo Cz∏onkowskie i jego

udzia∏u w mechanizmie wymiany walut europejskiego systemu walutowego,

co odzwierciedla si´ w poziomach d∏ugoterminowych stóp procentowych. 

Cztery kryteria okreÊlone w niniejszym ust´pie i odpowiednie okresy, podczas

których ka˝de ma byç przestrzegane, sà sprecyzowane w Protokole za∏àczonym

do niniejszego Traktatu. Sprawozdania Komisji i EIW biorà równie˝ pod uwag´

stan rozwoju ECU, wyniki integracji rynków, sytuacj´ i rozwój równowagi p∏at-

noÊci bie˝àcych oraz ocen´ rozwoju jednostkowych kosztów pracy i innych

wskaêników cen. 

2. Na podstawie tych sprawozdaƒ Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà

na zalecenie Komisji, ocenia: 

– w stosunku do ka˝dego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, czy spe∏nia ono warunki

niezb´dne do przyj´cia jednej waluty,

– czy wi´kszoÊç Paƒstw Cz∏onkowskich spe∏nia warunki konieczne do przyj´cia

jednej waluty,

i przesy∏a swoje wnioski w formie zaleceƒ Radzie zebranej w sk∏adzie szefów

paƒstw lub rzàdów. Parlament Europejski jest konsultowany i przesy∏a swojà

opini´ Radzie zebranej w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów. 

3. Uwzgl´dniajàc nale˝ycie sprawozdania okreÊlone w ust´pie 1 oraz opini´ Par-

lamentu Europejskiego okreÊlonà w ust´pie 2, Rada zebrana w sk∏adzie szefów

paƒstw lub rzàdów, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà, najpóêniej do 31

grudnia 1996 r.: 

– decyduje, na podstawie zaleceƒ Rady okreÊlonych w ust´pie 2, czy wi´kszoÊç

Paƒstw Cz∏onkowskich spe∏nia warunki niezb´dne do przyj´cia jednej waluty;

– decyduje, czy w∏aÊciwe jest wejÊcie przez Wspólnot´ w trzeci etap, 
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a je˝eli tak, to:

– okreÊla dat´ rozpocz´cia trzeciego etapu. 

4. JeÊli do koƒca 1997 r. data rozpocz´cia trzeciego etapu nie zostanie okreÊlona, trze-

ci etap rozpocznie si´ 1 stycznia 1999 r. Przed 1 lipca 1998 r. Rada, zebrana w sk∏a-

dzie szefów paƒstw lub rzàdów, po powtórzeniu procedury przewidzianej w ust´pach

1 i 2, z wyjàtkiem drugiego tiret w ust´pie 2, bioràc pod uwag´ sprawozdania okre-

Êlone w ust´pie 1 i opini´ Parlamentu Europejskiego, potwierdza wi´kszoÊcià kwali-

fikowanà i na podstawie zaleceƒ Rady okreÊlonych w ust´pie 2, które Paƒstwa

Cz∏onkowskie spe∏niajà warunki konieczne do przyj´cia jednej waluty. 

Artyku∏ 122

1. JeÊli zgodnie z artyku∏em 121 ust´p 3 zosta∏a podj´ta decyzja ustalajàca dat´,

Rada, na podstawie swych zaleceƒ okreÊlonych w artykule 121 ust´p 2, stano-

wiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na zalecenie Komisji, zdecyduje, czy, a jeÊli

tak, to które Paƒstwa Cz∏onkowskie sà obj´te derogacjà, tak jak jest ona zdefi-

niowana w ust´pie 3 niniejszego artyku∏u. Te Paƒstwa Cz∏onkowskie zwane sà

dalej „Paƒstwami Cz∏onkowskimi obj´tymi derogacjà”. 

JeÊli Rada potwierdzi∏a, na podstawie artyku∏u 121 ust´p 4, które Paƒstwa Cz∏on-

kowskie spe∏niajà warunki niezb´dne do przyj´cia jednej waluty, Paƒstwa Cz∏on-

kowskie, które nie spe∏niajà tych warunków sà obj´te derogacjà, tak jak jest ona

zdefiniowana w ust´pie 3 niniejszego artyku∏u. Te Paƒstwa Cz∏onkowskie zwa-

ne sà dalej „Paƒstwami Cz∏onkowskimi obj´tymi derogacjà”. 

2. Przynajmniej co dwa lata lub na ˝àdanie Paƒstwa Cz∏onkowskiego obj´tego

derogacjà, Komisja i EBC sk∏adajà sprawozdanie Radzie, zgodnie z procedurà

przewidzianà w artykule 121 ust´p 1. Po konsultacji z Parlamentem Europejskim

i dyskusji w ramach Rady zebranej w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów Rada,

stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà na wniosek Komisji, decyduje, które Paƒ-

stwa Cz∏onkowskie obj´te derogacjà spe∏niajà niezb´dne warunki, na podstawie

kryteriów okreÊlonych w artykule 121 ust´p 1, i uchyla derogacje w stosunku

do danych Paƒstw Cz∏onkowskich. 

3. Derogacja w rozumieniu ust´pu 1 powoduje, ˝e nast´pujàce artyku∏y nie ma-

jà zastosowania do danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego: artyku∏ 104 ust´py 9 i 11,

artyku∏ 105 ust´py 1, 2, 3 i 5, artyku∏y 106, 110 i 111 oraz artyku∏ 112 ust´p 2

lit. b). Wy∏àczenie tego Paƒstwa Cz∏onkowskiego i jego krajowego banku cen-

tralnego z zakresu praw i obowiàzków w ramach ESBC jest przewidziane w roz-

dziale IX Statutu ESBC. 

4. W artykule 105 ust´py 1, 2 i 3, w artyku∏ach 106, 110 i 111 oraz w artykule

112 ust´p 2 lit. b) przez „Paƒstwa Cz∏onkowskie” rozumie si´ „Paƒstwa Cz∏on-

kowskie nieobj´te derogacjà”. 

5. Prawa g∏osu Paƒstw Cz∏onkowskich obj´tych derogacjà sà zawieszone co

do decyzji Rady okreÊlonych w artyku∏ach niniejszego Traktatu wymienionych

w ust´pie 3. W tym przypadku, na zasadzie odst´pstwa od artyku∏u 205 i artyku-
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∏u 250 ust´p 1, wi´kszoÊç kwalifikowana jest okreÊlona jako dwie trzecie g∏osów

przedstawicieli Paƒstw Cz∏onkowskich nieobj´tych derogacjà, wa˝onych zgod-

nie z artyku∏em 205 ust´p 2, a jednomyÊlnoÊç tych Paƒstw Cz∏onkowskich wy-

magana jest w odniesieniu do ka˝dego aktu wymagajàcego jednomyÊlnoÊci. 

6. Artyku∏y 119 i 120 stosujà si´ nadal do Paƒstwa Cz∏onkowskiego obj´te-

go derogacjà. 

Artyku∏ 123

1. Natychmiast po podj´ciu, zgodnie z artyku∏em 121 ust´p 3, decyzji okreÊlajà-

cej dat´ rozpocz´cia trzeciego etapu lub, w odpowiednim przypadku, natych-

miast po 1 lipca 1998 r.: 

– Rada przyjmuje przepisy okreÊlone w artykule 107 ust´p 6;

– rzàdy Paƒstw Cz∏onkowskich nieobj´tych derogacjà mianujà, zgodnie z proce-

durà okreÊlonà w artykule 50 Statutu ESBC, prezesa, wiceprezesa i pozosta-

∏ych cz∏onków Zarzàdu EBC. JeÊli istniejà Paƒstwa Cz∏onkowskie obj´te dero-

gacjà, liczba cz∏onków wchodzàcych w sk∏ad Zarzàdu mo˝e byç mniejsza

od przewidzianej w artykule 11.1 Statutu ESBC, ale w ˝adnym wypadku nie

mo˝e byç mniejsza od czterech. 

Natychmiast po mianowaniu Zarzàdu ustanawiane sà ESBC i EBC, które przy-

gotowujà si´ do pe∏nego funkcjonowania, tak jak to okreÊlono w niniejszym

Traktacie i Statucie ESBC. Rozpoczynajà one w pe∏ni wykonywanie swych

uprawnieƒ od pierwszego dnia trzeciego etapu. 

2. Z chwilà ustanowienia EBC, przejmuje on, w miar´ potrzeby, zadania EIW.

EIW ulega likwidacji wraz z ustanowieniem EBC; procedury likwidacyjne sà

przewidziane w Statucie EIW. 

3. JeÊli i tak d∏ugo jak istniejà Paƒstwa Cz∏onkowskie obj´te derogacjà oraz bez

uszczerbku dla artyku∏u 107 ust´p 3 niniejszego Traktatu, Rada Ogólna EBC

okreÊlona w artykule 45 Statutu ESBC jest ukonstytuowana jako trzeci organ de-

cyzyjny EBC. 

4. Z dniem rozpocz´cia trzeciego etapu, Rada, stanowiàc jednomyÊlnie g∏osami

Paƒstw Cz∏onkowskich nieobj´tych derogacjà, na wniosek Komisji i po konsul-

tacji z EBC, uchwala kursy wymiany, zgodnie z którymi ich waluty sà nieodwo-

∏alnie powiàzane oraz zgodnie z którymi ustalony zostaje nieodwo∏alnie kurs,

po jakim ECU zast´puje te waluty, a ECU staje si´ samodzielnà walutà. Ârodek

ten nie zmienia wartoÊci zewn´trznej ECU. Rada, stanowiàc kwalifikowanà

wi´kszoÊcià g∏osów wymienionych Paƒstw Cz∏onkowskich, na wniosek Komisji

i po konsultacji z EBC, podejmuje inne Êrodki niezb´dne do szybkiego wprowa-

dzenia ECU jako jednej waluty w tych Paƒstwach Cz∏onkowskich. Zdanie dru-

gie artyku∏u 122 ust´p 5 stosuje si´. 

5. JeÊli decyduje si´, zgodnie z procedurà przewidzianà w artykule 122 ust´p 2,

o uchyleniu derogacji, Rada, stanowiàc jednomyÊlnie g∏osami Paƒstw Cz∏onkow-
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skich nieobj´tych derogacjà oraz danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego na wniosek

Komisji i po konsultacji z EBC, okreÊla kurs, po jakim ECU zast´puje walut´ da-

nego Paƒstwa Cz∏onkowskiego, oraz decyduje o innych Êrodkach niezb´dnych

do wprowadzenia ECU jako jednej waluty w danym Paƒstwie Cz∏onkowskim. 

Artyku∏ 124

1. A˝ do rozpocz´cia trzeciego etapu ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie traktuje swo-

jà polityk´ kursowà jako przedmiot wspólnego zainteresowania. Czyniàc to, Paƒ-

stwa Cz∏onkowskie uwzgl´dniajà doÊwiadczenia zdobyte dzi´ki wspó∏pracy

w ramach europejskiego systemu walutowego (ESW) i dzi´ki rozwojowi ECU,

w poszanowaniu istniejàcych w tej dziedzinie kompetencji. 

2. Od poczàtku trzeciego etapu i tak d∏ugo jak Paƒstwo Cz∏onkowskie jest obj´-

te derogacjà, ust´p 1 stosuje si´ analogicznie do polityki kursowej tego Paƒstwa

Cz∏onkowskiego.
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ZA¸ÑCZN IK  2

PROTOKÓ¸  W SPRAWIE  STATUTU  EUROPE J SK IEGO SYSTEMU BANKÓW

CENTRALNYCH I EUROPE J SK IEGO BANKU CENTRALNEGO*

WYSOKIE UMAWIAJÑCE SI¢ STRONY,

PRAGNÑC okreÊliç Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Euro-

pejskiego Banku Centralnego wymienionych w artykule 4a niniejszego Traktatu

ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà,

PRZYJ¢¸Y nast´pujàce postanowienia, które sà do∏àczone do Traktatu ustana-

wiajàcego Wspólnot´ Europejskà:

Rozdz i a ∏  I

USTANOWIEN IE  ESBC

Artyku∏ 1

Europejski System Banków Centralnych
1.1. Europejski System Banków Centralnych (ESBC) i Europejski Bank Cen-

tralny (EBC) zostajà ustanowione na mocy artyku∏u 4a Traktatu; wype∏niajà

swoje zadania i dzia∏ajà zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu i niniej-

szego Statutu.

1.2. Zgodnie z artyku∏em 106 ust´p 1 niniejszego Traktatu, ESBC z∏o˝ony

jest z EBC i krajowych banków centralnych Paƒstw Cz∏onkowskich („krajowe

banki centralne”). Institut monétaire luxembourgeois jest bankiem centralnym

Luksemburga. 

Rozdz i a ∏  I I

CELE  I ZADAN IA  ESBC

Artyku∏ 2

Cele
Zgodnie z artyku∏em 105 ust´p 1 niniejszego Traktatu, g∏ównym celem ESBC

jest utrzymywanie stabilnoÊci cen. Bez uszczerbku dla celu stabilnoÊci cen,

ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie, majàc na wzgl´dzie

przyczynianie si´ do osiàgni´cia celów Wspólnoty przedstawionych w artykule

* Protokó∏ za∏àczony do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (Dz.U. C 191

z 29.07.1992, str. 68) – nieoficjalna wersja skonsolidowana uwzgl´dniajàca zmiany wprowa-

dzone na mocy Traktatu Amsterdamskiego (Dz.U. C 340 z 10.11.1997, str. 1), Traktatu Ni-

cejskiego (Dz.U. C 80 z 10.03.2001, str. 1), decyzji Rady 2003/223/WE (Dz.U. L 83

z 1.04.2003, str. 66) oraz Aktu dotyczàcego warunków przystàpienia Republiki Czeskiej, Re-

publiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Re-

publiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii i Repu-

bliki S∏owackiej oraz dostosowaƒ w traktatach stanowiàcych podstaw´ Unii Europejskiej

(Dz.U. L 236 z 23.09.2003, str. 33).
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2 niniejszego Traktatu. ESBC dzia∏a w poszanowaniu zasady otwartej gospodar-

ki rynkowej z wolnà konkurencjà, sprzyjajàc efektywnej alokacji zasobów oraz

zgodnie z zasadami okreÊlonymi w artykule 3a niniejszego Traktatu.

Artyku∏ 3

Zadania
3.1. Zgodnie z artyku∏em 105 ust´p 2 niniejszego Traktatu podstawowe zada-

nia ESBC polegajà na: 

– definiowaniu i urzeczywistnianiu polityki pieni´˝nej Wspólnoty,

– przeprowadzaniu operacji walutowych zgodnie z artyku∏em 109 niniejszego

Traktatu,

– utrzymywaniu i zarzàdzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Paƒstw

Cz∏onkowskich,

– popieraniu sprawnego funkcjonowania systemów p∏atniczych. 

3.2. Zgodnie z artyku∏em 105 ust´p 3 niniejszego Traktatu, trzecie tiret arty-

ku∏u 3.1 stosuje si´ bez uszczerbku dla utrzymywania i zarzàdzania przez rzàdy

Paƒstw Cz∏onkowskich walutowymi kapita∏ami obrotowymi.

3.3. Zgodnie z artyku∏em 105 ust´p 5 niniejszego Traktatu ESBC przyczynia

si´ do nale˝ytego wykonywania polityk prowadzonych przez w∏aÊciwe w∏adze

w odniesieniu do nadzoru ostro˝noÊciowego nad instytucjami kredytowymi

i do stabilnoÊci systemu finansowego. 

Artyku∏ 4

Funkcje doradcze
Zgodnie z artyku∏em 105 ust´p 4 niniejszego Traktatu: 

(a) EBC jest konsultowany: 

– w sprawie ka˝dego projektowanego aktu wspólnotowego w dziedzinach

podlegajàcych jego kompetencji,

– przez w∏adze krajowe w sprawie ka˝dego projektu regulacji w dziedzinach

podlegajàcych jego kompetencji, lecz w granicach i na warunkach okreÊlo-

nych przez Rad´ zgodnie z procedurà przewidzianà w artykule 42;

(b) EBC mo˝e w dziedzinach podlegajàcych jego kompetencji przedk∏adaç

opinie w∏aÊciwym instytucjom lub organom Wspólnoty bàdê w∏adzom

krajowym. 

Artyku∏ 5

Gromadzenie informacji statystycznych
5.1. W celu realizacji zadaƒ ESBC, EBC, wspomagany przez krajowe ban-

ki centralne, gromadzi niezb´dne informacje statystyczne bàdê od w∏aÊci-
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wych w∏adz krajowych, bàdê bezpoÊrednio od podmiotów gospodarczych.

W tym celu wspó∏pracuje z instytucjami lub organami Wspólnoty i w∏aÊciwy-

mi w∏adzami Paƒstw Cz∏onkowskich lub paƒstw trzecich oraz organizacjami

mi´dzynarodowymi. 

5.2. Krajowe banki centralne wykonujà, w miar´ mo˝liwoÊci, zadania okreÊlo-

ne w artykule 5.1. 

5.3. EBC przyczynia si´ do harmonizacji, w miar´ potrzeb, regu∏ i praktyk rzà-

dzàcych gromadzeniem, tworzeniem i upowszechnianiem informacji statystycz-

nej w dziedzinie podlegajàcej jego kompetencji; 

5.4. Rada, zgodnie z procedurà przewidzianà w artykule 42, okreÊla osoby fi-

zyczne i prawne poddane wymogom sprawozdawczoÊci, zasady poufnoÊci oraz

odpowiednie przepisy wykonawcze.

Artyku∏ 6

Wspó∏praca mi´dzynarodowa
6.1. W dziedzinie wspó∏pracy mi´dzynarodowej zwiàzanej z zadaniami po-

wierzonymi ESBC, EBC decyduje o sposobie reprezentacji ESBC. 

6.2. EBC i, za jego zgodà, krajowe banki centralne mogà uczestniczyç w mi´-

dzynarodowych instytucjach walutowych. 

6.3. Artyku∏y 6.1 i 6.2 stosuje si´ bez uszczerbku dla artyku∏u 109 ust´p 4 ni-

niejszego Traktatu. 

Rozdz i a ∏  I I I

ORGAN IZAC JA  ESBC

Artyku∏ 7

Niezale˝noÊç
Zgodnie z artyku∏em 107 niniejszego Traktatu przy wykonywaniu uprawnieƒ

oraz zadaƒ i obowiàzków, które zosta∏y im powierzone niniejszym Traktatem

i Statutem ESBC, ani EBC, ani krajowy bank centralny, ani cz∏onek któregokol-

wiek z ich organów decyzyjnych, nie zwracajà si´ o instrukcje ani ich nie przyj-

mujà od instytucji czy organów wspólnotowych, rzàdów Paƒstw Cz∏onkowskich,

ani jakiegokolwiek innego organu. Instytucje i organy wspólnotowe oraz rzàdy

Paƒstw Cz∏onkowskich zobowiàzujà si´ respektowaç t´ zasad´ i nie dà˝yç

do wywierania wp∏ywu na cz∏onków organów decyzyjnych EBC lub krajowych

banków centralnych przy wykonywaniu ich zadaƒ. 

Artyku∏ 8

Zasada ogólna
ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC.
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Artyku∏ 9

Europejski Bank Centralny
9.1. EBC, który na mocy artyku∏u 106 ust´p 2 niniejszego Traktatu, ma oso-

bowoÊç prawnà, posiada w ka˝dym z Paƒstw Cz∏onkowskich zdolnoÊç prawnà

i zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez

ustawodawstwa krajowe osobom prawnym; mo˝e on zw∏aszcza nabywaç i zby-

waç mienie ruchome i nieruchome oraz stawaç przed sàdem. 

9.2. EBC zapewnia realizacj´ zadaƒ powierzonych ESBC na mocy artyku∏u

105 ust´py 2, 3 i 5 niniejszego Traktatu, bàdê to przez w∏asne dzia∏ania zgodnie

z niniejszym Statutem, bàdê poprzez dzia∏ania krajowych banków centralnych

zgodnie z artyku∏ami 12.1 i 14.

9.3. Zgodnie z artyku∏em 106 ust´p 3 niniejszego Traktatu organami decyzyj-

nymi EBC sà Rada Prezesów i Zarzàd. 

Artyku∏ 10

Rada Prezesów
10.1. Zgodnie z artyku∏em 109a ust´p 1 niniejszego Traktatu Rada Prezesów EBC

sk∏ada si´ z cz∏onków Zarzàdu EBC i prezesów krajowych banków centralnych. 

10.2. 1 Ka˝dy cz∏onek Rady Prezesów ma jeden g∏os. Od dnia, w którym liczba

cz∏onków Rady Prezesów przekroczy 21, ka˝dy cz∏onek Zarzàdu b´dzie mia∏ je-

den g∏os, a liczba prezesów z prawem do g∏osowania wynosiç b´dzie 15. Te pra-

wa do g∏osowania zostajà przydzielone a ich rotacja odbywa si´ nast´pujàco:

– od dnia, w którym liczba cz∏onków Rady Prezesów przekroczy 15, do chwili

gdy osiàgnie 22, prezesi zostajà przydzieleni do dwóch grup, zgodnie z uszere-

gowaniem wielkoÊci udzia∏u Paƒstwa Cz∏onkowskiego danego KBC w ca∏ko-

witym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych oraz w ∏àcznym zagre-

gowanym bilansie pieni´˝nych instytucji finansowych Paƒstw Cz∏onkowskich,

które przyj´∏y euro. Udzia∏y w ca∏kowitym produkcie krajowym brutto w ce-

nach rynkowych oraz w ∏àcznym zagregowanym bilansie pieni´˝nych instytu-

cji finansowych zostajà przydzielone odpowiednio w wagach i . Pierwsza gru-

pa z∏o˝ona jest z pi´ciu prezesów, a druga z pozosta∏ych prezesów. Cz´stotli-

woÊç praw do g∏osowania prezesów przydzielonych do pierwszej grupy nie b´-

dzie ni˝sza od cz´stotliwoÊci praw do g∏osowania prezesów z grupy drugiej.

Z zastrze˝eniem poprzedniego zdania, pierwszej grupie zostajà przydzielone

cztery prawa do g∏osowania, a drugiej grupie jedenaÊcie praw do g∏osowania; 

– od dnia, w którym liczba prezesów osiàgnie 22 prezesi zostanà przydzieleni

do trzech grup zgodnie z uszeregowaniem na podstawie powy˝szych kryte-

riów. Pierwsza grupa z∏o˝ona jest z pi´ciu prezesów i zostanà jej przydzielone

cztery prawa do g∏osowania. Druga grupa z∏o˝ona jest z po∏owy ∏àcznej liczby

prezesów, w przypadku jakiegokolwiek u∏amka zaokràglonego do najbli˝szej

liczby ca∏kowitej, i zostanie jej przydzielone osiem praw do g∏osowania. Trze-

1 Zgodnie ze zmianà wprowadzonà przez decyzj´ Rady 2003/223/WE.
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cia grupa z∏o˝ona jest z pozosta∏ych prezesów i zostanà jej przydzielone trzy

prawa do g∏osowania; 

– prezesi w ka˝dej grupie majà swoje prawa do g∏osowania w równych okresach

czasu; 

– do obliczania udzia∏ów w ca∏kowitym produkcie krajowym brutto w cenach

rynkowych stosuje si´ art. 29.2. ¸àczny zagregowany bilans pieni´˝nych insty-

tucji finansowych obliczany jest zgodnie z ramami statystycznymi stosowany-

mi we Wspólnocie Europejskiej w momencie obliczania; 

– w ka˝dym przypadku gdy ca∏kowity produkt krajowy brutto w cenach rynko-

wych jest dostosowywany zgodnie z art. 29.3, lub w ka˝dym przypadku gdy

zwi´ksza si´ liczba prezesów, wielkoÊç i/lub struktura grup jest dostosowywa-

na zgodnie z powy˝szymi zasadami;

– Rada Prezesów, stanowiàca wi´kszoÊcià dwóch trzecich g∏osów wszystkich jej

cz∏onków, majàcych lub nie prawo do g∏osowania, przyjmuje wszelkie Êrodki nie-

zb´dne do wykonania powy˝szych zasad oraz mo˝e podjàç decyzj´ o opóênieniu

rozpocz´cia systemu rotacji do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18.

Prawo do g∏osowania jest wykonywane osobiÊcie. Na zasadzie odst´pstwa od tej

regu∏y, regulamin wewn´trzny okreÊlony w art. 12.3 mo˝e ustanowiç, ˝e cz∏on-

kowie Rady Prezesów mogà oddaç swój g∏os za pomocà Êrodków telekonferen-

cyjnych. Regu∏y te stanowià równie˝, ˝e cz∏onek Rady Prezesów, który nie mo-

˝e uczestniczyç w jej posiedzeniach przez d∏u˝szy okres, mo˝e wyznaczyç za-

st´pc´ jako cz∏onka Rady Prezesów.

Przepisy poprzednich akapitów pozostajà bez uszczerbku dla praw do g∏osowa-

nia wszystkich cz∏onków Rady Prezesów, majàcych lub nie prawo do g∏osowa-

nia, na podstawie art. 10.3, 10.6 i 41.2.

O ile w niniejszym Statucie nie przewidziano inaczej, Rada Prezesów stanowi

zwyk∏à wi´kszoÊç cz∏onków majàcych prawo do g∏osowania. W przypadku rów-

nej liczby g∏osów, g∏os przewodniczàcego jest decydujàcy.

W celu umo˝liwienia g∏osowania Radzie Prezesów, wymagane jest kworum

dwóch trzecich cz∏onków majàcych prawo do g∏osowania. Je˝eli nie osiàgni´to

kworum, Przewodniczàcy mo˝e zwo∏aç nadzwyczajne posiedzenie, na którym

decyzje mogà byç podejmowane bez wzgl´du na kworum.

10.3. Dla wszelkich decyzji podj´tych zgodnie z artyku∏ami 28, 29, 30, 32, 33

i 51 g∏osy cz∏onków Rady Prezesów wa˝one sà zgodnie z udzia∏ami krajowych

banków centralnych w subskrybowanym kapitale EBC. Waga g∏osów cz∏onków

Zarzàdu wynosi zero. Decyzja wymagajàca kwalifikowanej wi´kszoÊci zostaje

podj´ta, je˝eli g∏osy za jej przyj´ciem reprezentujà przynajmniej dwie trzecie

subskrybowanego kapita∏u EBC i przynajmniej po∏ow´ akcjonariuszy. Je˝eli je-

den z prezesów nie mo˝e byç obecny, mo˝e on wyznaczyç swego zast´pc´ w ce-

lu oddania jego wa˝onego g∏osu. 
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10.4. Zebrania sà poufne. Rada Prezesów mo˝e zadecydowaç o podaniu wyni-

ku swoich obrad do publicznej wiadomoÊci. 

10.5. Rada Prezesów zbiera si´ przynajmniej 10 razy w roku.

10.6.2 Artyku∏ 10.2 mo˝e zostaç zmieniony przez Rad´ zebranà w sk∏adzie sze-

fów paƒstw lub rzàdów, stanowiàcà jednomyÊlnie na zalecenie EBC po konsul-

tacji z Parlamentem Europejskim i Komisjà, bàdê na zalecenie Komisji oraz

po konsultacji z Parlamentem Europejskim i EBC. Rada zaleca przyj´cie tych

zmian Paƒstwom Cz∏onkowskim. Zmiany te wchodzà w ˝ycie po ich ratyfikowa-

niu przez wszystkie Paƒstwa Cz∏onkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymo-

gami konstytucyjnymi.

Wydanie zalecenia przez EBC na mocy niniejszego ust´pu wymaga decyzji Ra-

dy Prezesów, stanowiàcej jednomyÊlnie.

Artyku∏ 11

Zarzàd
11.1. Zgodnie z artyku∏em 109a ust´p 2 litera a) niniejszego Traktatu Zarzàd

sk∏ada si´ z prezesa, wiceprezesa i czterech innych cz∏onków. Cz∏onkowie wy-

konujà swoje obowiàzki w pe∏nym wymiarze czasowym. Cz∏onkowie nie mogà

wykonywaç ˝adnej innej zarobkowej lub niezarobkowej dzia∏alnoÊci zawodo-

wej, chyba ˝e Rada Prezesów w drodze wyjàtku zwolni z tego zakazu. 

11.2. Zgodnie z artyku∏em 109a ust´p 2 litera b) niniejszego Traktatu prezes,

wiceprezes i pozostali cz∏onkowie Zarzàdu sà mianowani za wspólnym porozu-

mieniem przez rzàdy Paƒstw Cz∏onkowskich na szczeblu szefów paƒstw lub rzà-

dów, na zalecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Radà

Prezesów spoÊród osób o uznanym autorytecie i doÊwiadczeniu zawodowym

w dziedzinie pieniàdza lub bankowoÊci.

Ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny. 

Cz∏onkami Zarzàdu mogà byç tylko obywatele Paƒstw Cz∏onkowskich. 

11.3. Okresy i warunki zatrudnienia cz∏onków Zarzàdu, w szczególnoÊci ich

wynagrodzenia, emerytury i inne Êwiadczenia z tytu∏u ubezpieczeƒ spo∏ecz-

nych sà przedmiotem umów zawieranych z EBC i sà ustalane przez Rad´ Pre-

zesów na wniosek Komitetu sk∏adajàcego si´ z trzech cz∏onków mianowa-

nych przez Rad´ Prezesów i trzech cz∏onków mianowanych przez Rad´.

Cz∏onkowie Zarzàdu nie majà prawa g∏osu w sprawach okreÊlonych w niniej-

szym punkcie. 

11.4. JeÊli cz∏onek Zarzàdu nie spe∏nia ju˝ warunków koniecznych do wy-

konywania swych funkcji lub dopuÊci∏ si´ powa˝nego uchybienia, Trybuna∏

SprawiedliwoÊci mo˝e go zdymisjonowaç na wniosek Rady Prezesów lub

Zarzàdu. 

2 Postanowienia wprowadzone przez artyku∏ 5 Traktatu Nicejskiego.
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11.5. Ka˝dy cz∏onek Zarzàdu obecny osobiÊcie na posiedzeniach ma prawo

g∏osu i dysponuje w tym celu jednym g∏osem. Z zastrze˝eniem odmiennych

postanowieƒ Zarzàd stanowi zwyk∏à wi´kszoÊcià oddanych g∏osów. W przy-

padku jednakowej liczby g∏osów przewa˝a g∏os prezesa Procedury g∏osowa-

nia sà szczegó∏owo okreÊlone w regulaminie wewn´trznym przewidzianym

w artykule 12.3.

11.6. Zarzàd odpowiada za bie˝àce sprawy EBC. 

11.7. Ka˝dy wakat w Zarzàdzie jest obsadzany w drodze mianowania nowego

cz∏onka zgodnie z artyku∏em 11.2. 

Artyku∏ 12

Obowiàzki organów decyzyjnych
12.1. Rada Prezesów uchwala wytyczne i podejmuje decyzje niezb´dne do za-

pewnienia wykonania zadaƒ powierzonych ESBC na podstawie niniejszego

Traktatu i niniejszego Statutu. Rada Prezesów ustala polityk´ pieni´˝nà Wspól-

noty, w∏àcznie z odpowiednimi decyzjami w sprawach poÊrednich celów pieni´˝-

nych, podstawowych stóp procentowych i wielkoÊci rezerw w ESBC oraz okre-

Êla wytyczne konieczne do ich realizacji.

Zarzàd realizuje polityk´ pieni´˝nà zgodnie z wytycznymi i postanowieniami

Rady Prezesów. W tych ramach Zarzàd udziela niezb´dnych instrukcji krajowym

bankom centralnym. Ponadto, Zarzàd mo˝e uzyskaç w drodze delegacji pewne

uprawnienia, o ile Rada Prezesów tak zadecyduje.

W zakresie uznanym za mo˝liwy i odpowiedni oraz bez uszczerbku dla po-

stanowieƒ niniejszego artyku∏u EBC ma prawo zwracaç si´ do krajowych

banków centralnych w celu przeprowadzenia operacji stanowiàcych cz´Êç za-

daƒ ESBC.

12.2. Zarzàd jest odpowiedzialny za przygotowanie posiedzeƒ Rady Prezesów.

12.3. Rada Prezesów przyjmuje regulamin wewn´trzny, który okreÊla we-

wn´trznà organizacj´ EBC i jego organów decyzyjnych. 

12.4. Rada Prezesów wykonuje funkcje doradcze okreÊlone w artykule 4.

12.5. Rada Prezesów podejmuje decyzje okreÊlone w artykule 6.

Artyku∏ 13

Prezes EBC
13.1. Prezes lub, w razie jego nieobecnoÊci, wiceprezes przewodniczy Radzie

Prezesów i Zarzàdowi EBC.

13.2. Z zastrze˝eniem artyku∏u 39 prezes EBC lub osoba przez niego wyzna-

czona reprezentuje EBC na zewnàtrz. 
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Artyku∏ 14

Krajowe banki centralne
14.1. Zgodnie z artyku∏em 108 niniejszego Traktatu ka˝de Paƒstwo Cz∏onkow-

skie zapewnia, najpóêniej z datà ustanowienia ESBC, zgodnoÊç swojego ustawo-

dawstwa, w tym statutu krajowego banku centralnego, z niniejszym Traktatem

i niniejszym Statutem. 

14.2. Statuty krajowych banków centralnych przewidujà w szczególnoÊci, ˝e

kadencja prezesa krajowego banku centralnego nie b´dzie krótsza ni˝ pi´ç lat. 

Prezes mo˝e zostaç zwolniony z urz´du wy∏àcznie wówczas, gdy nie spe∏nia ju˝

warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopuÊci∏ si´ powa˝ne-

go uchybienia. Decyzja w tej sprawie mo˝e byç zaskar˝ona do Trybuna∏u Sprawie-

dliwoÊci przez prezesa, którego dotyczy, lub Rad´ Prezesów z powodu naruszenia

niniejszego Traktatu lub jakiejkolwiek regu∏y prawnej dotyczàcej jego stosowania.

Skargi takie powinny byç wniesione w terminie dwóch miesi´cy, stosownie

do przypadku, od daty publikacji decyzji lub jej notyfikowania skar˝àcemu lub,

w razie ich braku, od daty powzi´cia przez niego wiadomoÊci o tej decyzji. 

14.3. Krajowe banki centralne sà integralnà cz´Êcià ESBC i dzia∏ajà zgodnie

z wytycznymi i instrukcjami EBC. Rada Prezesów podejmuje kroki niezb´dne

w celu zapewnienia poszanowania wytycznych i instrukcji EBC oraz wymaga,

aby dostarczano jej wszelkich niezb´dnych informacji. 

14.4. Krajowe banki centralne mogà wykonywaç inne funkcje ni˝ okreÊlone ni-

niejszym Statutem, chyba ˝e Rada Prezesów, stanowiàc wi´kszoÊcià dwóch trze-

cich oddanych g∏osów, uzna, ˝e sà one sprzeczne z celami i zadaniami ESBC.

Funkcje te krajowe banki centralne wykonujà na w∏asnà odpowiedzialnoÊç i nie

uwa˝a si´ ich za cz´Êç funkcji ESBC. 

Artyku∏ 15

Obowiàzek sk∏adania sprawozdaƒ
15.1. Co najmniej raz na kwarta∏ EBC opracowuje i publikuje sprawozdania

z dzia∏alnoÊci ESBC. 

15.2. Skonsolidowane zestawienie finansowe ESBC jest publikowane co tydzieƒ.

15.3. Zgodnie z artyku∏em 109b ust´p 3 niniejszego Traktatu EBC kieruje spra-

wozdanie roczne z dzia∏alnoÊci ESBC i w sprawie polityki pieni´˝nej za rok

ubieg∏y i rok bie˝àcy do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, jak równie˝

do Rady Europejskiej. 

15.4. Sprawozdania i zestawienia okreÊlone w niniejszym artykule udost´pnia

si´ zainteresowanym stronom bezp∏atnie. 

Artyku∏ 16

Banknoty
Zgodnie z artyku∏em 105a ust´p 1 niniejszego Traktatu Rada Prezesów ma wy-

∏àczne prawo do upowa˝nienia do emisji banknotów we Wspólnocie. Banknoty
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takie mogà emitowaç EBC i krajowe banki centralne. Banknoty emitowane przez

EBC i krajowe banki centralne sà jedynym legalnym Êrodkiem p∏atniczym we

Wspólnocie. 

EBC respektuje, w miar´ mo˝liwoÊci, istniejàce praktyki zwiàzane z emisjà

i projektowaniem banknotów. 

Rozdz i a ∏  I V

FUNKC JE  MONETARNE  I OPERAC JE  WYKONYWANE  PRZEZ  ESBC

Artyku∏ 17

Rachunki bankowe w EBC i krajowych bankach centralnych
W celu przeprowadzania swoich operacji, EBC i krajowe banki centralne mogà

otwieraç rachunki bankowe instytucjom kredytowym, organom publicznym i in-

nym uczestnikom rynku oraz akceptowaç aktywa, w tym papiery wartoÊciowe,

na rachunku bie˝àcym jako zabezpieczenie.

Artyku∏ 18

Operacje na otwartym rynku i operacje kredytowe
18.1. Aby osiàgnàç cele ESBC i wykonywaç swe zadania EBC i krajowe ban-

ki centralne mogà: 

– dokonywaç operacji na rynkach finansowych w formie kupna i sprzeda˝y bez-

warunkowej (za gotówk´ i na kredyt), albo z zastrze˝eniem prawa odkupu,

oraz udzielajàc i zaciàgajàc po˝yczki wyra˝one w wierzytelnoÊciach i papie-

rach zbywalnych, w walutach Wspólnoty lub niewspólnotowych, jak równie˝

w odniesieniu do metali szlachetnych. 

– dokonywaç w∏aÊciwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami

kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku.

18.2. EBC okreÊla ogólne zasady dokonywania przez niego lub przez krajowe

banki centralne operacji na otwartym rynku i operacji kredytowych, w tym og∏a-

szania warunków, na jakich sà one gotowe dokonywaç powy˝sze operacje. 

Artyku∏ 19

Rezerwy obowiàzkowe
19.1. Z zastrze˝eniem artyku∏u 2, realizujàc cele polityki pieni´˝nej, EBC ma

prawo ˝àdaç od instytucji kredytowych ustanowionych w Paƒstwach Cz∏onkow-

skich utrzymywania obowiàzkowych rezerw na rachunkach EBC i krajowych

banków centralnych. Zasady dotyczàce obliczania i okreÊlania wymaganych re-

zerw obowiàzkowych mogà byç ustalane przez Rad´ Prezesów. W przypadkach

niestosowania si´ do powy˝szych wymagaƒ EBC jest uprawniony pobieraç od-

setki karne oraz nak∏adaç inne sankcje o porównywalnym skutku. 

19.2. W celu stosowania niniejszego artyku∏u Rada, zgodnie z procedurà prze-

widzianà w artykule 42, ustala podstaw´ dla rezerw obowiàzkowych oraz do-
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puszczalne maksymalne proporcje pomi´dzy tymi rezerwami a ich podstawami,

a tak˝e stosowne sankcje w razie nieprzestrzegania tych zasad.

Artyku∏ 20

Inne narz´dzia kontroli pieni´˝nej
Rada Prezesów mo˝e, wi´kszoÊcià dwóch trzecich oddanych g∏osów, zadecydo-

waç o zastosowaniu innych operacyjnych metod kontroli pieni´˝nej, jakie uzna

za stosowne, z uwzgl´dnieniem artyku∏u 2. Rada, zgodnie z procedurà przewi-

dzianà w artykule 42, okreÊla zakres powy˝szych metod, je˝eli nak∏adajà one zo-

bowiàzania na osoby trzecie. 

Artyku∏ 21

Operacje z podmiotami publicznymi.

21.1. Zgodnie z artyku∏em 104 niniejszego Traktatu zakazane jest udzielanie

przez EBC lub krajowe banki centralne po˝yczek na pokrycie deficytu lub ja-

kichkolwiek innych kredytów instytucjom lub organom Wspólnoty, rzàdom cen-

tralnym, w∏adzom regionalnym, lokalnym lub innym w∏adzom publicznym, in-

nym instytucjom lub przedsi´biorstwom publicznym Paƒstw Cz∏onkowskich, jak

równie˝ nabywanie bezpoÊrednio od nich przez EBC lub krajowe banki central-

ne ich papierów d∏u˝nych. 

21.2. EBC i krajowe banki centralne mogà dzia∏aç jako agenci skarbowi

na rzecz jednostek wymienionych w artykule 21.1. 

21.3. Postanowienia niniejszego artyku∏u nie majà zastosowania do publicz-

nych instytucji kredytowych, które, w ramach utrzymywania rezerw przez banki

centralne, korzystajà ze strony krajowych banków centralnych i EBC z takiego

samego traktowania jak prywatne instytucje kredytowe.

Artyku∏ 22

Systemy rozliczeƒ i p∏atnoÊci
EBC i krajowe banki centralne mogà stwarzaç udogodnienia, a EBC mo˝e

uchwalaç rozporzàdzenia, w celu zapewnienia skutecznoÊci i rzetelnoÊci syste-

mów rozliczeƒ i p∏atnoÊci w ramach Wspólnoty i z innymi krajami. 

Artyku∏ 23

Operacje zewn´trzne
EBC i krajowe banki centralne mogà:

– ustanawiaç stosunki z bankami centralnymi i instytucjami finansowymi innych

krajów oraz, w miar´ potrzeby, z organizacjami mi´dzynarodowymi;

– nabywaç i zbywaç, za gotówk´ i na kredyt, wszystkie rodzaje rezerwowych ak-

tywów walutowych i metale szlachetne; termin „aktywa walutowe” oznacza

papiery wartoÊciowe i wszystkie inne aktywa wyra˝one w walucie dowolnego

paƒstwa lub w jednostkach rachunkowych, bez wzgl´du na form´, w jakiej sà

przechowywane; 

– utrzymywaç i zarzàdzaç aktywami okreÊlonymi w niniejszym artykule;
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– przeprowadzaç wszystkie typy operacji bankowych z paƒstwami trzecimi

i organizacjami mi´dzynarodowymi, w tym operacje udzielania i zaciàgania

po˝yczek. 

Artyku∏ 24

Inne operacje
Poza operacjami wynikajàcymi z ich zadaƒ EBC i krajowe banki centralne mo-

gà wykonywaç inne operacje dla celów swojej infrastruktury administracyjnej

lub na rzecz swojego personelu. 

ROZDZ IA¸  V

NADZÓR  OSTRO˚NOÂC IOWY

Artyku∏ 25

Nadzór ostro˝noÊciowy
25.1. EBC jest uprawniony do wyra˝ania opinii i udzielania konsultacji Radzie,

Komisji i w∏aÊciwym organom Paƒstw Cz∏onkowskich w sprawie zakresu i sto-

sowania ustawodawstwa wspólnotowego odnoszàcego si´ do nadzoru ostro˝no-

Êciowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilnoÊci systemu finansowego. 

25.2. Zgodnie z ka˝dà decyzjà Rady podj´tà na podstawie artyku∏u 105 ust´p 6

niniejszego Traktatu, EBC mo˝e wykonywaç specyficzne zadania, zwiàzane

z politykà nadzoru ostro˝noÊciowego instytucji kredytowych i innych instytucji

finansowych, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw ubezpieczeniowych. 

Rozdz i a ∏  V I

PRZEP I SY  F INANSOWE ESBC

Artyku∏ 26

Sprawozdania finansowe
26.1. Rok obrachunkowy EBC i krajowych banków centralnych rozpoczyna si´

pierwszego dnia stycznia i koƒczy ostatniego dnia grudnia. 

26.2. Sprawozdania roczne EBC sporzàdza Zarzàd zgodnie z zasadami okreÊlo-

nymi przez Rad´ Prezesów. Sprawozdania zatwierdza Rada Prezesów, a nast´p-

nie sà one publikowane. 

26.3. Dla potrzeb analizy i zarzàdzania Zarzàd sporzàdza ∏àczny bilans ESBC,

zawierajàcy aktywa i pasywa krajowych banków centralnych wchodzàcych

w sk∏ad ESBC. 

26.4. W celu stosowania niniejszego artyku∏u Rada Prezesów przyjmuje zasady

konieczne do normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych dotyczà-

cych operacji krajowych banków centralnych. 
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Artyku∏ 27

Kontrola rachunków
27.1. Rachunki EBC i rachunki narodowych banków centralnych sà kontrolo-

wane przez niezale˝nych rewidentów z zewnàtrz wyznaczonych na zalecenie Ra-

dy Prezesów i zatwierdzonych przez Rad´. Rewidenci ksi´gowi majà wszelkie

pe∏nomocnictwa do badania wszystkich ksiàg i rachunków EBC i krajowych

banków centralnych oraz do otrzymywania wszystkich informacji na temat ich

operacji. 

27.2. Postanowienia artyku∏u 188c Traktatu stosujà si´ tylko do badania sku-

tecznoÊci zarzàdzania EBC. 

Artyku∏ 28

Kapita∏ EBC
28.1. Kapita∏ EBC, który staje si´ aktywny od chwili jego ustanowienia, wyno-

si 5 miliardów ECU . Kapita∏ ten mo˝e zostaç podwy˝szony o kwot´ okreÊlonà

przez Rad´ Prezesów, stanowiàcà wi´kszoÊcià kwalifikowanà przewidzianà

w artykule 10.3, w granicach i na warunkach ustanowionych przez Rad´, zgod-

nie z procedurà przewidzianà w artykule 42.

28.2. Wy∏àcznie krajowe banki centralne sà uprawnione do subskrybowania

i rozporzàdzania kapita∏em EBC. Kapita∏ jest subskrybowany zgodnie z kluczem

okreÊlonym w artykule 29. 

28.3. Rada Prezesów, stanowiàc wi´kszoÊcià kwalifikowanà przewidzianà

w artykule 10.3, okreÊla wymaganà wysokoÊç i sposoby obj´cia kapita∏u. 

28.4. Z zastrze˝eniem artyku∏u 28.5 udzia∏y krajowych banków centralnych

w subskrybowanym kapitale EBC nie mogà byç zbywane, zastawiane ani

zajmowane. 

28.5. Je˝eli klucz okreÊlony w artykule 29 ulega zmianie, krajowe banki

centralne przekazujà sobie udzia∏y kapita∏owe w taki sposób, aby podzia∏

tych udzia∏ów odpowiada∏ nowemu kluczowi. Rada Prezesów okreÊla termi-

ny i warunki tych transferów. 

Artyku∏ 29

Klucz subskrypcji kapita∏u
29.1. Po ustanowieniu ESBC i EBC zgodnie z procedurà okreÊlonà w artykule

109l ust´p1 niniejszego Traktatu, ESBC i EBC, okreÊla si´ klucz subskrypcji ka-

pita∏u EBC. Ka˝demu krajowemu bankowi centralnemu przyznane jest wa˝enie

w tym kluczu, które jest równe sumie: 

– 50% udzia∏u danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego w ludnoÊci Wspólnoty w przed-

ostatnim roku poprzedzajàcym ustanowienie ESBC;

– 50% udzia∏u danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego w produkcie wewn´trznym

brutto Wspólnoty w cenach rynkowych, stwierdzonego w trakcie pi´ciu lat po-

przedzajàcych przedostatni rok przed ustanowieniem ESBC. 
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Udzia∏y okreÊlone w procentach sà zaokràglone w gór´ do 0,05%. 

29.2 Dane statystyczne konieczne do stosowania niniejszego artyku∏u sà spo-

rzàdzane przez Komisj´ zgodnie z zasadami przyj´tymi przez Rad´ stosownie

do procedury przewidzianej w artykule 42.

29.3. Wa˝enia przyznane krajowym bankom centralnym sà dostosowywane co

pi´ç lat po ustanowieniu ESBC, analogicznie do przepisów artyku∏u 29.1. Dosto-

sowany klucz wywiera skutek pierwszego dnia nast´pnego roku. 

29.4. Rada Prezesów podejmie wszelkie inne Êrodki konieczne do zastosowania

niniejszego artyku∏u. 

Artyku∏ 30

Przekazanie rezerw walutowych do EBC
30.1. Bez uszczerbku dla artyku∏u 28, EBC jest wyposa˝ony przez krajowe ban-

ki centralne w rezerwowe aktywa walutowe inne ni˝ waluty Paƒstw Cz∏onkow-

skich, ECU, pozycje rezerwowe w MFW i specjalne prawa ciàgnienia (SDR),

do kwoty stanowiàcej równowartoÊç 50 miliardów ECU. Rada Prezesów decy-

duje o proporcjach wymaganych przez EBC po jego ustanowieniu i o kwotach,

które b´dà wymagane w póêniejszych terminach. EBC ma pe∏ne prawo do utrzy-

mywania i zarzàdzania rezerwami walutowymi, które zosta∏y mu przekazane,

i u˝ywania ich dla celów ustalonych w niniejszym Statucie. 

30.2. Udzia∏ ka˝dego krajowego banku centralnego jest ustalony proporcjonal-

nie do jego udzia∏u w subskrybowanym kapitale EBC. 

30.3. Ka˝dy krajowy bank centralny uzyskuje od EBC wierzytelnoÊç stanowià-

cà równowartoÊç jego udzia∏u. Rada Prezesów okreÊla wartoÊç nominalnà i na-

le˝noÊç za te wierzytelnoÊci. 

30.4. Dodatkowe aktywa rezerwowe mogà byç wymagane przez EBC, zgodnie

z artyku∏em 30.2, ponad limit okreÊlony w artykule 30.1, w granicach i na wa-

runkach okreÊlonych przez Rad´ zgodnie z procedurà okreÊlonà w artykule 42.

30.5. EBC mo˝e utrzymywaç i zarzàdzaç pozycjami rezerwowymi w MFW

i specjalnymi prawami ciàgnienia oraz akceptowaç ∏àczenie tych aktywów. 

30.6. Rada Prezesów podejmuje wszystkie inne Êrodki niezb´dne do stosowa-

nia niniejszego artyku∏u. 

Artyku∏ 31

Rezerwy walutowe utrzymywane przez krajowe banki centralne
31.1. Krajowe banki centralne sà upowa˝nione do dokonywania operacji zwià-

zanych z wype∏nianiem ich zobowiàzaƒ w stosunku do organizacji mi´dzynaro-

dowych zgodnie z artyku∏em 23.

31.2. Wszelkie inne operacje zwiàzane z rezerwami walutowymi, które pozo-

stajà w krajowych bankach centralnych po transferach okreÊlonych w artykule 30
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oraz transakcje dokonywane przez Paƒstwa Cz∏onkowskie ich walutowymi kapi-

ta∏ami obrotowymi, powy˝ej pewnej granicy ustalonej w ramach artyku∏u 31.3,

podlegajà zatwierdzeniu przez EBC w celu zagwarantowania spójnoÊci z polity-

kà kursów walutowych i politykà pieni´˝nà Wspólnoty. 

31.3. Rada Prezesów okreÊla wytyczne w celu u∏atwienia powy˝szych operacji. 

Artyku∏ 32

Podzia∏ dochodów pieni´˝nych krajowych banków centralnych.
32.1. Dochód osiàgany przez krajowe banki centralne w wyniku realizowania

zadaƒ polityki pieni´˝nej ESBC, nazywany dalej „dochodem pieni´˝nym”, jest

rozdzielany pod koniec ka˝dego roku obrachunkowego zgodnie z postanowienia-

mi niniejszego artyku∏u. 

32.2. Z zastrze˝eniem artyku∏u 32.3 wysokoÊç dochodu pieni´˝nego ka˝dego kra-

jowego banku centralnego równa jest jego rocznemu dochodowi uzyskanemu z je-

go aktywów zestawionych z wartoÊcià pieniàdza w obiegu i zobowiàzaƒ wynikajà-

cych z depozytów instytucji kredytowych. Powy˝sze aktywa sà asygnowane przez

krajowe banki centralne zgodnie z wytycznymi przyj´tymi przez Rad´ Prezesów. 

32.3. Je˝eli, po rozpocz´ciu trzeciego etapu, struktury bilansów krajowych ban-

ków centralnych, w ocenie Rady Prezesów, nie pozwalajà na zastosowanie arty-

ku∏u 32.2, Rada Prezesów, stanowiàc kwalifikowanà wi´kszoÊcià, mo˝e zdecy-

dowaç, ˝e w drodze odst´pstwa od artyku∏u 32.2 dochód pieni´˝ny b´dzie obli-

czany wed∏ug innej metody, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat. 

32.4. Kwota dochodu pieni´˝nego ka˝dego krajowego banku centralnego jest

zmniejszana o wszelkie odsetki zap∏acone przez ten bank centralny od zobowià-

zaƒ wynikajàcych z depozytów ustanowionych przez instytucje kredytowe zgod-

nie z artyku∏em 19. 

Rada Prezesów mo˝e zdecydowaç o wyrównaniu narodowym bankom cen-

tralnym kosztów zwiàzanych z emisjà banknotów lub, w wyjàtkowych oko-

licznoÊciach, o wyrównaniu konkretnych strat spowodowanych operacjami

polityki pieni´˝nej realizowanej dla ESBC. Wyrównanie dokonywane jest

w formie uznanej za odpowiednià przez Rad´ Prezesów; powy˝sze sumy mo-

gà byç potràcone z dochodu pieni´˝nego krajowych banków centralnych.

Wyrównanie dokonywane jest w formie uznanej za odpowiednià przez Rad´

Prezesów; powy˝sze sumy mogà byç potràcone z dochodu pieni´˝nego kra-

jowych banków centralnych.

32.5. Suma dochodu pieni´˝nego krajowych banków centralnych zostaje roz-

dzielona pomi´dzy krajowe banki centralne proporcjonalnie do ich wp∏aconych

udzia∏ów w kapitale EBC, z zastrze˝eniem wszelkich decyzji podj´tych przez

Rad´ Prezesów zgodnie z artyku∏em 33.2. 

32.6. Wyrównanie i rozliczanie bilansów wynikajàcych z podzia∏u dochodu

pieni´˝nego przeprowadza EBC zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez

Rad´ Prezesów. 
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32.7. Rada Prezesów podejmie wszelkie inne Êrodki konieczne do zastosowania

niniejszego artyku∏u. 

Artyku∏ 33

Podzia∏ zysków netto i strat EBC
33.1. Zysk netto EBC jest przekazywany w nast´pujàcym porzàdku: 

(a) suma okreÊlona przez Rad´ Prezesów, która nie mo˝e przekroczyç 20% zy-

sku netto, jest przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego ograniczo-

nego do 100% kapita∏u;

(b) pozosta∏y zysk netto zostaje podzielony mi´dzy akcjonariuszy EBC propor-

cjonalnie do ich wp∏aconych udzia∏ów. 

33.2. W przypadku strat poniesionych przez EBC deficyt mo˝e byç potràcony

z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, je˝eli b´dzie to konieczne, po podj´-

ciu decyzji przez Rad´ Prezesów, z dochodów pieni´˝nych odpowiedniego finan-

sowego roku obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokoÊci sum podzielo-

nych pomi´dzy krajowe banki centralne zgodnie z artyku∏em 32. 

ROZDZ IA¸  V I I

POSTANOWIEN IA  OGÓLNE

Artyku∏ 34

Akty prawne
34.1. Zgodnie z artyku∏em 108a niniejszego Traktatu, EBC: 

– uchwala rozporzàdzenia w zakresie koniecznym do wykonania zadaƒ okreÊlo-

nych w artykule 3.1 pierwsze tiret, w artyku∏ach 19.1, 22 i 25.2 jak równie˝

w przypadkach przewidzianych w aktach Rady, o których mowa w artykule 42; 

– podejmuje decyzje niezb´dne do wykonania zadaƒ powierzonych ESBC

na podstawie niniejszego Traktatu i Statutu ESBC;

– wydaje zalecenia i opinie. 

34.2. Rozporzàdzenie ma zasi´g ogólny. Wià˝e w ca∏oÊci i jest bezpoÊrednio

stosowane we wszystkich Paƒstwach Cz∏onkowskich.

Zalecenia i opinie nie majà mocy wià˝àcej.

Decyzja wià˝e w ca∏oÊci adresatów, do których jest kierowana.

Artyku∏y 190, 191 i 192 niniejszego Traktatu stosujà si´ do rozporzàdzeƒ i decy-

zji przyj´tych przez EBC.
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EBC mo˝e zadecydowaç o opublikowaniu swych decyzji, zaleceƒ i opinii. 

34.3. W granicach i na warunkach uchwalonych przez Rad´ zgodnie z procedu-

rà przewidzianà w artykule 42, EBC jest upowa˝niony, w przypadku nieposza-

nowania jego rozporzàdzeƒ i decyzji, do nak∏adania na przedsi´biorstwa grzy-

wien i okresowych kar pieni´˝nych. 

Artyku∏ 35

Kontrola sàdowa i zwiàzane z nià kwestie
35.1. Trybuna∏ SprawiedliwoÊci mo˝e kontrolowaç dzia∏ania i zaniechania

EBC bàdê interpretowaç je w sprawach i na warunkach okreÊlonych niniejszym

Traktatem. EBC mo˝e wszczynaç post´powanie w sprawach i na warunkach

okreÊlonych niniejszym Traktatem. 

35.2. Spory pomi´dzy EBC a jego wierzycielami, d∏u˝nikami lub innymi stro-

nami rozstrzygajà w∏aÊciwe sàdy krajowe, chyba ˝e w∏aÊciwoÊç ta zostanie przy-

znana Trybuna∏owi SprawiedliwoÊci. 

35.3. EBC podlega systemowi odpowiedzialnoÊci przewidzianemu w artykule

215 niniejszego Traktatu. OdpowiedzialnoÊç krajowych banków centralnych jest

okreÊlona stosownie do ich krajowych systemów prawnych. 

35.4. Trybuna∏ SprawiedliwoÊci jest w∏aÊciwy do orzekania na mocy klauzuli

arbitra˝owej umieszczonej w umowie prawa publicznego lub prywatnego, za-

wartej przez EBC lub w jego imieniu. 

35.5. Decyzja EBC o wszcz´ciu post´powania przed Trybuna∏em Sprawiedli-

woÊci podejmowana jest przez Rad´ Prezesów. 

35.6. Trybuna∏ SprawiedliwoÊci jest w∏aÊciwy do orzekania w ka˝dym sporze

zwiàzanym z wype∏nianiem przez krajowe banki centralne zobowiàzaƒ okreÊlo-

nych w niniejszym Statucie. Je˝eli EBC uznaje, ˝e krajowy bank centralny uchy-

bi∏ jednemu z zobowiàzaƒ, które na nim cià˝à na mocy niniejszego Traktatu, wy-

daje on uzasadnionà opini´ w tym przedmiocie, po uprzednim umo˝liwieniu te-

mu bankowi przedstawienia swych uwag. JeÊli dany krajowy bank centralny nie

zastosuje si´ do opinii w terminie okreÊlonym przez EBC, ten ostatni mo˝e

wnieÊç spraw´ do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci. 

Artyku∏ 36

Personel
36.1. Rada Prezesów na wniosek Zarzàdu ustanawia warunki zatrudnienia per-

sonelu EBC. 

36.2. Trybuna∏ SprawiedliwoÊci jest w∏aÊciwy do orzekania w ka˝dym sporze

mi´dzy EBC i jego pracownikami, w granicach i na warunkach okreÊlonych

w warunkach zatrudnienia. 



201

Artyku∏ 37

Siedziba
Przed koƒcem 1992 r. zostanie podj´ta decyzja co do siedziby EBC, za wspól-

nym porozumieniem rzàdów Paƒstw Cz∏onkowskich, na szczeblu szefów paƒstw

lub rzàdów. 

Artyku∏ 38

Tajemnica s∏u˝bowa
38.1. Cz∏onkowie organów decyzyjnych i personelu EBC oraz krajowych ban-

ków centralnych sà obowiàzani, nawet po zakoƒczeniu pe∏nienia swoich obo-

wiàzków do nieudzielania informacji obj´tych tajemnicà s∏u˝bowà. 

38.2. Osoby majàce dost´p do danych podlegajàcych prawodawstwu wspólnoto-

wemu nak∏adajàcemu obowiàzek zachowania tajemnicy podlegajà temu prawu. 

Artyku∏ 39

Sygnatariusze
Prawne zobowiàzania EBC w stosunku do osób trzecich sà podejmowane przez

prezesa EBC lub przez dwóch cz∏onków Zarzàdu, lub na podstawie podpisów

dwóch cz∏onków personelu EBC, którzy zostali nale˝ycie upowa˝nieni przez

prezesa do sk∏adania podpisów w imieniu EBC. 

Artyku∏ 40 3

Przywileje i immunitety
EBC korzysta na terenie Paƒstw Cz∏onkowskich z wszelkich przywilejów i im-

munitetów jakie sà niezb´dnie do wykonywania swoich zadaƒ, na warunkach

ustanowionych w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

Europejskich, do∏àczonym do Traktatu ustanawiajàcego Jednà Rad´ i Jednà Ko-

misj´ Wspólnot Europejskich. 

ROZDZ IA¸  V I I I

ZM IANA  STATUTU  I PRAWODAWSTWO UZUPE¸N IA JÑCE

Artyku∏ 41

Uproszczona procedura zmian
41.1. Zgodnie z artyku∏em 106 ust´p 5 niniejszego Traktatu, artyku∏y 5.1, 5.2,

5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 litera a) i 36 niniej-

szego Statutu mogà zostaç zmienione przez Rad´, stanowiàcà albo kwalifikowa-

nà wi´kszoÊcià na zalecenie EBC i po zasi´gni´ciu opinii Komisji, albo jedno-

myÊlnie na wniosek Komisji i po zasi´gni´ciu opinii EBC. W obu przypadkach

wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego. 

41.2. Zalecenie wydane przez EBC zgodnie z niniejszym artyku∏em wymaga

jednomyÊlnej decyzji Rady Prezesów. 

3 Postanowienia zmienione przez artyku∏ 6 punkt III(4) Traktatu Amsterdamskiego.
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Artyku∏ 42

Prawodawstwo uzupe∏niajàce
Zgodnie z artyku∏em 106 ust´p 6 niniejszego Traktatu, niezw∏ocznie po podj´ciu

decyzji o terminie rozpocz´cia trzeciego etapu, Rada, stanowiàc wi´kszoÊcià

kwalifikowanà, bàdê na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Euro-

pejskim oraz EBC, bàdê na zalecenie EBC i po konsultacji z Parlamentem Euro-

pejskim oraz Komisjà, uchwala przepisy, o których mowa w artyku∏ach 4, 5.4,

19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 i 34.3 niniejszego Statutu. 

ROZDZ IA¸  IX

POSTANOWIEN IA  PRZE J ÂC IOWE ORAZ  INNE  POSTANOWIEN IA

DOTYCZÑCE  ESBC

Artyku∏ 43

Postanowienia ogólne
43.1. Derogacja okreÊlona w artykule 109k ust´p 1 niniejszego Traktatu powo-

duje, ˝e nast´pujàce artyku∏y niniejszego Statutu nie przyznajà ˝adnych praw ani

nie nak∏adajà ˝adnych zobowiàzaƒ na dane Paƒstwa Cz∏onkowskie: 3, 6, 9.2,

12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 i 52. 

43.2. Banki centralne Paƒstw Cz∏onkowskich obj´tych derogacjà, okreÊlonà

w artykule 109k ust´p 1 niniejszego Traktatu, zachowujà swoje uprawnienia

w zakresie polityki pieni´˝nej zgodnie z prawem krajowym. 

43.3. Zgodnie z artyku∏em 109k ust´p 4 niniejszego Traktatu, okreÊlenie „Paƒ-

stwa Cz∏onkowskie” rozumie si´ jako „Paƒstwa Cz∏onkowskie nieobj´te deroga-

cjà” w nast´pujàcych artyku∏ach niniejszego Statutu: 3, 11.2, 19, 34.2 i 50. 

43.4. OkreÊlenie „krajowe banki centralne” nale˝y rozumieç jako „banki central-

ne Paƒstw Cz∏onkowskich nieobj´tych derogacjà” w nast´pujàcych artyku∏ach ni-

niejszego Statutu: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 i 52.

43.5. W artyku∏ach 10.3 i 33.1 przez „akcjonariuszy” nale˝y rozumieç „banki

centralne Paƒstw Cz∏onkowskich nieobj´tych derogacjà”. 

43.6. W artyku∏ach 10.3 i 30.2 przez „kapita∏ subskrybowany” nale˝y rozumieç

„kapita∏ EBC subskrybowany przez banki centralne Paƒstw Cz∏onkowskich nie-

obj´te derogacjà” . 

Artyku∏ 44

Zadania przejÊciowe EBC
EBC przejmie te zadania Europejskiego Instytutu Walutowego, które, z powodu

obj´cia derogacjà jednego lub wi´cej Paƒstw Cz∏onkowskich, muszà byç nadal

realizowane w trzecim etapie. 

EBC pe∏ni funkcj´ doradczà w przygotowaniach do zniesienia derogacji okreÊlo-

nych artyku∏em 109k niniejszego Traktatu. 
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Artyku∏ 45

Rada Ogólna EBC
45.1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ artyku∏u 106 ust´p 3 niniejszego Traktatu,

Rada Ogólna jest ustanowiona jako trzeci organ decyzyjny EBC. 

45.2. Rada Ogólna sk∏ada si´ z prezesa i wiceprezesa EBC oraz prezesów kra-

jowych banków centralnych. Pozostali cz∏onkowie Zarzàdu mogà uczestniczyç

w posiedzeniach Rady Ogólnej, ale bez prawa do g∏osowania. 

45.3. Obowiàzki Rady Ogólnej wymieniono w sposób wyczerpujàcy w artyku-

le 47 niniejszego Statutu. 

Artyku∏ 46

Regulamin wewn´trzny Rady Ogólnej
46.1. Radzie Ogólnej EBC przewodniczy prezes lub, w razie jego nieobecnoÊci,

wiceprezes EBC. 

46.2. Przewodniczàcy Rady i cz∏onek Komisji mogà uczestniczyç w posiedze-

niach Rady Ogólnej, ale bez prawa g∏osowania. 

46.3. Prezes EBC przygotowuje posiedzenia Rady Ogólnej 

46.4. W drodze odst´pstwa od artyku∏u 12.3, Rada Ogólna uchwala swój regu-

lamin wewn´trzny. 

46.5. Sekretariat Rady Ogólnej jest zapewniony przez EBC. 

Artyku∏ 47

Obowiàzki Rady Ogólnej
47.1. Rada Ogólna: 

– wykonuje zadania wymienione w artykule 44; 

– wspó∏dzia∏a w wykonywaniu funkcji doradczych okreÊlonych w artyku∏ach 4

i 25.1. 

47.2. Rada Ogólna wspiera: 

– gromadzenie informacji statystycznych okreÊlonych w artykule 5;

– dzia∏alnoÊç sprawozdawczà EBC okreÊlonà w artykule 15;

– ustanawianie zasad koniecznych dla zastosowania artyku∏u 26, okreÊlonych

w artykule 26.4; 

– podejmowanie wszelkich innych Êrodków koniecznych dla zastosowania arty-

ku∏u 29, okreÊlonych w artykule 29.4; 

– ustanawianie warunków zatrudnienia personelu EBC przewidzianych w artykule 36.



47.3. Rada Ogólna wspomaga wszelkie przygotowania niezb´dne do nieodwo-

∏alnego ustalenia kursów walut Paƒstw Cz∏onkowskich obj´tych derogacjà w od-

niesieniu do walut, lub jednej waluty, Paƒstw Cz∏onkowskich nieobj´tych dero-

gacjà, zgodnie z artyku∏em 109 ust´p 5 niniejszego Traktatu. 

47.4. Rada Ogólna jest informowana przez prezesa EBC o decyzjach podj´tych

przez Rad´ Prezesów. 

Artyku∏ 48

Postanowienia przejÊciowe dotyczàce kapita∏u EBC
Zgodnie z artyku∏em 29.1, ka˝demu krajowemu bankowi centralnemu zostaje

przyznana – zgodnie z kluczem subskrypcji – cz´Êç kapita∏u EBC. W drodze od-

st´pstwa od artyku∏u 28.3, banki centralne Paƒstw Cz∏onkowskich obj´tych de-

rogacjà nie wp∏acajà swojego subskrybowanego kapita∏u, chyba ˝e Rada Ogólna,

stanowiàc wi´kszoÊcià reprezentujàcà przynajmniej dwie trzecie subskrybowa-

nego kapita∏u EBC i przynajmniej po∏ow´ akcjonariuszy, podejmie decyzj´, ˝e

musi zostaç wp∏acony minimalny procent jako wk∏ad w koszty operacyjne EBC. 

Artyku∏ 49

Odroczona wp∏ata kapita∏u, rezerw i zasobów EBC
49.1. Bank centralny Paƒstwa Cz∏onkowskiego, którego derogacja zosta∏a

uchylona, wp∏aca swój subskrybowany udzia∏ w kapitale EBC w takim samym

stopniu jak banki centralne innych Paƒstw Cz∏onkowskich nieobj´tych derogacjà

i przekazuje do EBC rezerwy walutowe zgodnie z artyku∏em 30.1. Przekazywa-

na kwota jest okreÊlona poprzez pomno˝enie okreÊlonych w ECU zgodnie z obo-

wiàzujàcymi kursami walut wartoÊci rezerw walutowych, które zosta∏y ju˝ prze-

kazane do EBC zgodnie z artyku∏em 30.1, przez stosunek pomi´dzy liczbà udzia-

∏ów subskrybowanych przez dany krajowy bank centralny a liczbà udzia∏ów

uprzednio wp∏aconych przez inne krajowe banki centralne. 

49.2. Oprócz wp∏aty, która jest dokonywana zgodnie z artyku∏em 49.1, dany

bank centralny uczestniczy w rezerwach EBC, zasobach równowa˝nych rezer-

wom i kwocie, która ma zostaç dodana do rezerw i zasobów odpowiadajàcych

saldu rachunku zysków i strat z 31 grudnia roku poprzedzajàcego uchylenie de-

rogacji. Suma, którà nale˝y wyasygnowaç, zostaje ustalona poprzez pomno˝enie

sumy rezerw, okreÊlonej powy˝ej i zapisanej w zatwierdzonym bilansie EBC,

przez stosunek liczby udzia∏ów subskrybowanych przez dany bank centralny

a liczbà udzia∏ów uprzednio wp∏aconych przez inne banki centralne. 

49.3.4 Po tym jak jedno lub wi´cej paƒstw stanie si´ Paƒstwami Cz∏onkowskimi,

a ich krajowe banki centralne stanà si´ cz´Êcià Europejskiego Systemu Banków

Centralnych (ESBC), kapita∏ subskrybowany EBC oraz ograniczenie iloÊci rezer-

wowych aktywów walutowych, które mogà byç przekazywane EBC zostajà pod-

4 Postanowienia wprowadzone na mocy artyku∏u 17 Aktu dotyczàcego warunków przystàpienia

Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Re-

publiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Repu-

bliki S∏owenii i Republiki S∏owackiej oraz dostosowaƒ w traktatach stanowiàcych podstaw´

Unii Europejskiej. 
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wy˝szone automatycznie. Wzrost ustala si´ poprzez pomno˝enie odpowiednich

wartoÊci obowiàzujàcych w danym czasie przez stosunek, w ramach rozszerzo-

nego klucza kapita∏owego, pomi´dzy wa˝eniem przyst´pujàcych krajowych ban-

ków centralnych a wa˝eniem krajowych banków centralnych ju˝ b´dàcych

cz∏onkami ESBC. Wa˝enie ka˝dego z krajowych banków centralnych w kluczu

kapita∏owym oblicza si´ przez analogi´ z artyku∏em 29.1 oraz zgodnie z artyku-

∏em 29.2. Okresy referencyjne, które majà byç stosowane do celów danych sta-

tystycznych sà identyczne z zastosowanymi do celów ostatniego dostosowywa-

nia wa˝enia dokonywanego co pi´ç lat, zgodnie z artyku∏em 29.3.

Artyku∏ 50

Pierwsze mianowanie cz∏onków Zarzàdu
W chwili ustanawiania Zarzàdu EBC jego prezes, wiceprezes i pozostali cz∏on-

kowie Zarzàdu sà mianowani za wspólnym porozumieniem przez rzàdy Paƒstw

Cz∏onkowskich na szczeblu szefów paƒstw lub rzàdów, na zalecenie Rady

i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radà EIW. Prezes Zarzàdu jest

mianowany na osiem lat. Na zasadzie odst´pstwa od artyku∏u 11.2 wiceprezes

jest mianowany na cztery lata, a pozostali cz∏onkowie Zarzàdu na kadencj´ trwa-

jàcà od pi´ciu do oÊmiu lat. ˚aden mandat nie jest odnawialny. Liczba cz∏onków

Zarzàdu mo˝e byç mniejsza ni˝ przewidziana w artykule 11.1 ale w ˝adnym wy-

padku nie mo˝e byç mniejsza od czterech. 

Artyku∏ 51

Odst´pstwo od artyku∏u 32
51.1. Je˝eli po rozpocz´ciu trzeciego etapu Rada Prezesów podejmie decyzj´,

˝e zastosowanie artyku∏u 32 zmienia w sposób istotny wzgl´dne pozycje docho-

dowe krajowych banków centralnych, suma dochodu do podzia∏u zgodnie z ar-

tyku∏em 32 zostanie obni˝ona w jednakowym okreÊlanym procentowo stopniu,

który nie mo˝e przekraczaç 60% w pierwszym roku obrachunkowym po rozpo-

cz´ciu trzeciego etapu i który b´dzie obni˝any o 12 punktów procentowych

w ka˝dym nast´pnym roku obrachunkowym.

51.2. Artyku∏ 51.2 stosuje si´ nie d∏u˝ej ni˝ przez pi´ç lat obrachunkowych

po rozpocz´ciu trzeciego etapu. 

Artyku∏ 52

Wymiana banknotów w walucie wspólnotowej
Po nieodwo∏alnym ustaleniu kursów walut Rada Prezesów podejmie koniecz-

ne Êrodki w celu zapewnienia, ˝e banknoty w walutach o nieodwo∏alnie usta-

lonym kursie walut sà wymieniane przez krajowe banki centralne wed∏ug war-

toÊci nominalnej. 

Artyku∏ 53

Stosowanie Êrodków przejÊciowych.
Artyku∏y 43-48 sà stosowane jeÊli i tak d∏ugo jak istniejà Paƒstwa Cz∏onkowskie

obj´te derogacjà. 
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S¸OWNICZEK

BBaannkk  RRoozzrraacchhuunnkkóóww  MMii´́ddzzyynnaarrooddoowwyycchh (ang. Bank for International

Settlements – BIS) – instytucja powo∏ana na mocy mi´dzynarodowej umowy

z dnia 17 maja 1930 r. pomi´dzy Belgià, Francjà, Japonià, Niemcami, Stanami

Zjednoczonymi, Wielkà Brytanià i W∏ochami w celu zacieÊniania mi´dzynaro-

dowej wspó∏pracy pieni´˝nej i finansowej oraz jako bank dla banków central-

nych. Wype∏niajàc swoje zadania, BIS pe∏ni rol´: (i) forum dla banków central-

nych i mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci finansowej umo˝liwiajàce dyskusj´ i u∏a-

twiajàce proces podejmowania decyzji; (ii) oÊrodka studiów ekonomicznych

i monetarnych; (iii) wiarygodnego kontrahenta banków centralnych w prowadzo-

nych przez nie operacjach finansowych; (iv) agenta lub powiernika w mi´dzyna-

rodowych operacjach finansowych. BIS ma siedzib´ w Bazylei oraz przedstawi-

cielstwa w Hong Kongu i Meksyku. 

DDeeppoozzyytt  ww bbaannkkuu  cceennttrraallnnyymm  nnaa kkoonniieecc  ddnniiaa – operacja Eurosystemu na koniec

dnia, w ramach której kontrahenci mogà sk∏adaç w krajowym banku centralnym

depozyty na termin overnight oprocentowane wed∏ug z góry ustalonej stopy pro-

centowej (zob. te˝ ppooddssttaawwoowwee  ssttooppyy  pprroocceennttoowwee  EEBBCC)).

DD∏∏uu˝̋sszzaa  ooppeerraaccjjaa  rreeffiinnaannssuujjààccaa  –– comiesi´czna ooppeerraaccjjaa  oottwwaarrtteeggoo rryynnkkuu  prze-

prowadzana przez EEuurroossyysstteemm, której termin zapadalnoÊci wynosi zwykle trzy

miesiàce. Operacje te przeprowadza si´ w formie przetargów o zmiennej stopie

procentowej i wst´pnie og∏oszonej kwocie przydzia∏ów.

DDoocchhóódd  ppiieennii´́˝̋nnyy  –– dochód osiàgany przez krajowe banki centralne w wyniku

realizowania funkcji EEuurroossyysstteemmuu zwiàzanych z politykà pieni´˝nà, obliczony

na podstawie aktywów wskazanych przez RRaadd´́  PPrreezzeessóóww i b´dàcych podstawà

emisji banknotów w obiegu i zobowiàzaƒ banku centralnego wobec instytucji

kredytowych.

EECCUU (ang. European Currency Unit – europejska jednostka walutowa) – koszyk

walut obejmujàcy okreÊlone kwoty 12 z 15 walut paƒstw cz∏onkowskich UE.

WartoÊç ECU obliczano jako Êrednià wa˝onà wartoÊci walut sk∏adowych.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. eeuurroo zastàpi∏o ECU w stosunku jeden do jednego.

EEOONNIIAA (ang. Euro Overnight Index Average) – uÊredniona stopa procentowa

transakcji jednodniowych typu overnight na rynku mi´dzybankowym strefy eu-

ro, kwotowana na podstawie transakcji.

EERRMM  IIII (ang. Exchange Rate Mechanism II ) – system kursowy stanowiàcy ra-

mowà podstaw´ wspó∏pracy w zakresie polityki kursowej mi´dzy krajami strefy

euro a tymi krajami cz∏onkowskimi UE, które nie uczestniczà w trzecim etapie

UGW.

EEUURREEPPOO – stopa procentowa, po której banki oferujà Êrodki w eeuurroo innym ban-

kom pod zastaw wy∏àcznie obligacji i bonów skarbowych emitowanych przez

kraje strefy euro. Stopa EUREPO jest obliczana podobnie jak stopa EEUURRIIBBOORR,
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ale dotyczy jedynie Êrodków po˝yczanych na rynkach kredytów zabezpieczo-

nych (czyli rynkach repo). Inna jest równie˝ grupa banków, których stopy pro-

centowe sà uwzgl´dniane w kalkulacji.

EEUURRIIBBOORR  (ang. euro interbank offered rate) – stopa procentowa, po której ban-

ki oferujà Êrodki w eeuurroo innym bankom. Jest ona obliczana codziennie dla depo-

zytów mi´dzybankowych o ró˝nych terminach zapadalnoÊci, maksymalnie do 12

miesi´cy. W przeciwieƒstwie do stopy EUREPO stopa EURIBOR odzwierciedla

warunki panujàce na rynku kredytów niezabezpieczonych.

EEuurroo – nazwa wspólnej waluty europejskiej przyj´ta przez RRaadd´́  EEuurrooppeejjsskkàà

na posiedzeniu w Madrycie w dniach 15-16 grudnia 1995 r.

EEuurroo  BBaannkkiinngg  AAssssoocciiaattiioonn  ((EEBBAA)) – zwiàzek banków stanowiàcy forum dla dys-

kusji i analizy wszelkich zagadnieƒ z dziedziny bankowoÊci b´dàcych przedmio-

tem zainteresowania jego cz∏onków, a w szczególnoÊci spraw dotyczàcych u˝y-

cia eeuurroo i rozrachunku transakcji w euro. Pod koniec 1998 r. EBA za∏o˝y∏o spó∏-

k´ rozliczeniowà (ABE Clearing S.A.S., Société par Actions Simplifiée – Capi-

tal Variable), której zadaniem jest zarzàdzanie nowym systemem rozliczeƒ w eu-

ro (EURO1), wprowadzonym z dniem 1 stycznia 1999 r. System EURO 1 jest na-

st´pcà wczeÊniej istniejàcego systemu rozliczeƒ i rozrachunku dla ECU.

EEuurrooggrruuppaa  –– nieformalna grupa skupiajàca cz∏onków RRaaddyy  EECCOOFFIINN repre-

zentujàcych kraje ssttrreeffyy  eeuurroo. Eurogrupa zbiera si´ regularnie (zwykle przez

posiedzeniami Rady ECOFIN) w celu omówienia kwestii dotyczàcych

wspólnej odpowiedzialnoÊci krajów strefy euro za wspólnà walut´. W uza-

sadnionych przypadkach do udzia∏u w posiedzeniach zaprasza si´ przedsta-

wiciela KKoommiissjjii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  i EEBBCC. 

EEuurrooppeejjsskkii  BBaannkk  CCeennttrraallnnyy  ((EEBBCC)) – EBC jest centralnym oÊrodkiem EEuurrooppeejj--

sskkiieeggoo  SSyysstteemmuu  BBaannkkóóww  CCeennttrraallnnyycchh i EEuurroossyysstteemmuu. Na mocy prawa wspólno-

towego ma osobowoÊç prawnà. EBC jest gwarantem realizacji – czy to przez

EBC, czy te˝ krajowe banki centralne – zadaƒ powierzonych Eurosystemowi

i ESBC zgodnie ze Statutem ESBC i EBC. EBC jest zarzàdzany przez RRaadd´́  PPrree--

zzeessóóww i ZZaarrzzààdd. Trzecim, tymczasowym organem decyzyjnym jest RRaaddaa  OOggóóllnnaa.

EEBBCC odpowiada przed wszystkimi obywatelami Unii Europejskiej, a formalnie –

przed ich przedstawicielami w PPaarrllaammeenncciiee  EEuurrooppeejjsskkiimm.

EEuurrooppeejjsskkii  FFuunndduusszz  WWssppóó∏∏pprraaccyy  WWaalluuttoowweejj  ((EEFFWWWW)) – dawny organ Wspól-

noty utworzony na podstawie Rozporzàdzenia Rady (EWG) Nr 907/73 z dnia

3 kwietnia 1973 r. (Dz.U. L 89, z 5.4.1973 r., strona 2). Na drugim etapie UUGGWW

Fundusz zosta∏ rozwiàzany, a jego obowiàzki przejà∏ EEuurrooppeejjsskkii  IInnssttyyttuutt

WWaalluuttoowwyy  ((EEIIWW)).

EEuurrooppeejjsskkii  IInnssttyyttuutt  WWaalluuttoowwyy  ((EEIIWW)) – tymczasowa instytucja utworzo-

na w momencie rozpocz´cia drugiego etapu UUnniiii  GGoossppooddaarrcczzeejj  ii WWaalluuttoowweejj

((UUGGWW)) w dniu 1 stycznia 1994 r. Dwa g∏ówne zadania Instytutu obejmowa-

∏y wzmocnienie wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi i koordynacj´ poli-

tyki pieni´˝nej oraz przeprowadzenie niezb´dnych przygotowaƒ do ustano-
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wienia EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  SSyysstteemmuu  BBaannkkóóww  CCeennttrraallnnyycchh  ((EESSBBCC)), prowadzenia

wspólnej polityki pieni´˝nej i utworzenia wspólnej waluty na trzecim etapie

UGW. Instytut zosta∏ zlikwidowany wraz z utworzeniem EEBBCC w dniu

1 czerwca 1998 r.

EEuurrooppeejjsskkii  KKoommiitteett  BBaannkkoowwyy – powsta∏ w 2003 r. na mocy decyzji Komisji

nr 2004/10/WE z dnia 5 listopada 2003 r. (Dz.U. L 3, 07.01.04, str. 36) jako in-

stytucja poziomu drugiego doradzajàca KKoommiissjjii  EEuurrooppeejjsskkiieejj w sprawach polity-

ki dotyczàcej dzia∏alnoÊci bankowej. Zastàpi∏ wczeÊniejszy Komitet Doradczy

ds. BankowoÊci. W dziedzinie bankowoÊci i nadzoru bankowego EEBBCC jest repre-

zentowany w Komitecie Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, b´dàcym

instytucjà poziomu trzeciego.

EEuurrooppeejjsskkii  MMeecchhaanniizzmm  KKuurrssoowwyy (ang. exchange rate mechanism – ERM) – me-

chanizm kursów walut i interwencji EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  SSyysstteemmuu  WWaalluuttoowweeggoo oparty

na kursach centralnych uczestniczàcych w nim walut wobec EECCUU. Kursy central-

ne wobec ECU s∏u˝y∏y okreÊleniu siatki dwustronnych kursów centralnych po-

mi´dzy walutami uczestniczàcymi w mechanizmie. Kursy mog∏y wahaç si´

w okreÊlonym paÊmie wokó∏ kursów centralnych, które podlega∏y korekcie

na mocy wzajemnego porozumienia pomi´dzy wszystkimi krajami nale˝àcymi

do mechanizmu. W 1999 r. wraz z rozpocz´ciem trzeciego etapu UUnniiii  GGoossppooddaarr--

cczzeejj  ii WWaalluuttoowweejj europejski mechanizm kursowy zosta∏ zastàpiony przez mecha-

nizm kursowy EERRMM IIII.

EEuurrooppeejjsskkii  SSyysstteemm  BBaannkkóóww  CCeennttrraallnnyycchh  ((EESSBBCC)) – obejmuje EEBBCC oraz krajowe

banki centralne wszystkich 25 paƒstw cz∏onkowskich UE. Oprócz cz∏onków EEuu--

rroossyysstteemmuu obejmuje wi´c równie˝ krajowe banki centralne tych paƒstw cz∏on-

kowskich UE, które nie przyj´∏y jeszcze euro. ESBC jest zarzàdzany przez RRaadd´́

PPrreezzeessóóww i ZZaarrzzààdd EBC oraz trzeci, tymczasowy organ decyzyjny – RRaadd´́  OOggóóll--

nnàà. Podstawowe zadania ESBC sà realizowane przez Eurosystem.

EEuurrooppeejjsskkii  SSyysstteemm  WWaalluuttoowwyy  ((EESSWW)) – system kursowy utworzony na mocy

Rozporzàdzenia Rady Europejskiej z dnia 5 grudnia 1978 r. Procedury opera-

cyjne systemu zosta∏y okreÊlone w Umowie z 13 marca 1979 r. pomi´dzy ban-

kami centralnymi Paƒstw Cz∏onkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodar-

czej. ESW ustanowi∏ ramy dla Êcis∏ej wspó∏pracy w zakresie polityki pieni´˝-

nej i kursowej pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi WWssppóóllnnoottyy  EEuurrooppeejjsskkiieejj.

G∏ównymi elementami systemu by∏y: EECCUU, mechanizm kursowy i interwen-

cyjny (EERRMM), mechanizm finansowania na bardzo krótki okres oraz mechani-

zmy kredytowania krótko- i Êrednioterminowego. Wraz z rozpocz´ciem trze-

ciego etapu UUGGWW europejski system walutowy zosta∏ zastàpiony przez mecha-

nizm kursowy EERRMM IIII.

EEuurrooppeejjsskkii  UUrrzzààdd  ddss..  ZZwwaallcczzaanniiaa  NNaadduu˝̋yyçç  FFiinnaannssoowwyycchh (ang. European

Anti-Fraud Office – OOLLAAFF) – urzàd KKoommiissjjii  EEuurrooppeejjsskkiieejj powo∏any do pro-

wadzenia dochodzeƒ w sprawach nadu˝yç finansowych i innych nieprawid∏o-

woÊci we Wspólnocie Europejskiej. W lipcu 2003 r. EEuurrooppeejjsskkii  TTrryybbuunnaa∏∏

SSpprraawwiieeddlliiwwooÊÊccii uzna∏, ˝e Urzàd jest równie˝ uprawniony do prowadzenia do-

chodzeƒ w EEBBCC. 
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EEuurroossttaatt –– urzàd statystyczny Wspólnot Europejskich. Jest cz´Êcià KKoommiissjjii  EEuu--

rrooppeejjsskkiieejj odpowiedzialnà za statystyk´ Wspólnoty.

EEuurroossyysstteemm – obejmuje EEBBCC i krajowe banki centralne tych paƒstw cz∏onkow-

skich, które przyj´∏y euro na trzecim etapie UUnniiii  GGoossppooddaarrcczzeejj  ii WWaalluuttoowweejj (zob.

te˝ ssttrreeffaa  eeuurroo). Obecnie w sk∏ad Eurosystemu wchodzi 12 krajowych banków

centralnych. W∏adzami Eurosystemu sà RRaaddaa  PPrreezzeessóóww oraz ZZaarrzzààdd EBC.

KKoommiissjjaa  EEuurrooppeejjsskkaa – instytucja WWssppóóllnnoottyy  EEuurrooppeejjsskkiieejj b´dàca gwarantem

przestrzegania postanowieƒ TTrraakkttaattuu. Komisja opracowuje polityki wspólnoto-

we, ma inicjatyw´ ustawodawczà w zakresie prawa wspólnotowego oraz upraw-

nienia wykonawcze w okreÊlonych dziedzinach. W dziedzinie polityki gospodar-

czej Komisja proponuje (w formie zalecenia) ooggóóllnnee  wwyyttyycczznnee  ppoolliittyykkii  ggoossppoo--

ddaarrcczzeejj oraz przedstawia RRaaddzziiee  UUEE sprawozdania dotyczàce sytuacji i polityki

gospodarczej. Komisja monitoruje sytuacj´ finansów publicznych w ramach me-

chanizmu wielostronnego nadzoru i przedstawia raporty w tej sprawie Radzie

UE. Przed 1 maja 2004 r. w sk∏ad Komisji wchodzi∏o 20 cz∏onków: dwóch z Nie-

miec, Hiszpanii, Francji, W∏och i Wielkiej Brytanii oraz po jednym z pozosta∏ych

paƒstw cz∏onkowskich. Po okresie przejÊciowym po rozszerzeniu UE Komisja

ma 25 cz∏onków, po jednym z ka˝dego z 25 paƒstw cz∏onkowskich.

KKoommiitteett  ddss..  SSttaattyyssttyykkii  WWaalluuttoowweejj,,  FFiinnaannssoowweejj  oorraazz  BBiillaannssuu  PP∏∏aattnniicczzeeggoo – komi-

tet powo∏any decyzjà Rady nr 91/115/EWG z 25 lutego 1991 r. (Dz.U. L 59,

06.03.91, str. 19), z póêniejszymi zmianami wprowadzonymi decyzjà Rady

nr 96/174/EWG z 26 lutego 1996 r. (Dz.U. L 51, 01.03.96, str. 48), w sk∏ad któ-

rego wchodzà eksperci z krajowych urz´dów statystycznych, EEuurroossttaattuu, krajo-

wych banków centralnych oraz EEBBCC. Komitet doradza Komisji w sprawach do-

tyczàcych statystyki (zw∏aszcza statystycznych aspektów pprroocceedduurryy  nnaaddmmiieerrnnee--

ggoo  ddeeffiiccyyttuu) oraz przyczynia si´ do wspó∏pracy i koordynacji prac statystycznych

na szczeblu europejskim.

KKoommiitteett  EEkkoonnoommiicczznnoo--FFiinnaannssoowwyy – organ konsultacyjny Wspólnoty ustanowio-

ny wraz z rozpocz´ciem trzeciego etapu UUnniiii  GGoossppooddaarrcczzeejj  ii WWaalluuttoowweejj  ((UUGGWW)).

Paƒstwa cz∏onkowskie, KKoommiissjjaa  EEuurrooppeejjsskkaa i EEuurrooppeejjsskkii  BBaannkk  CCeennttrraallnnyy mianu-

jà po dwóch cz∏onków Komitetu. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mianuje jednego

cz∏onka spoÊród urz´dników wy˝szego szczebla administracji rzàdowej, a dru-

giego – spoÊród urz´dników wy˝szego szczebla krajowego banku centralnego.

Przedstawiciele krajowych banków centralnych uczestniczà w posiedzeniach

Komitetu jedynie wtedy, gdy omawiane sà zagadnienia wchodzàce w zakres obo-

wiàzków lub specjalistycznej wiedzy danej instytucji. Zadania Komitetu wymie-

nia art. 114 ust. 2 TTrraakkttaattuu  WWEE.

KKoommiitteett  EEuurrooppeejjsskkiicchh  RReegguullaattoorróóww  RRyynnkkuu  PPaappiieerróóww  WWaarrttooÊÊcciioowwyycchh (ang. Com-

mittee of European Securities Regulators – CESR) – komitet ustanowiony przez

KKoommiissjj´́  EEuurrooppeejjsskkàà w czerwcu 2001 r. w odpowiedzi na zalecenia raportu tzw.

Komitetu M´drców ds. Regulacji Europejskiego Rynku Papierów WartoÊcio-

wych. W jego sk∏ad wchodzà przedstawiciele krajowych organów odpowiedzial-

nych za regulacj´ rynków papierów wartoÊciowych. Jako tzw. instytucja pozio-

mu trzeciego w ramach zreformowanego europejskiego procesu regulacji sekto-
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ra finansowego. Komitet doradza Komisji Europejskiej w sprawach rynku papie-

rów wartoÊciowych oraz pomaga zagwarantowaç, ˝e przepisy wspólnotowe b´-

dà spójnie wdra˝ane we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich. Pomaga równie˝

w koordynacji europejskich organów regulacyjnych.

KKoommiitteett  PPoolliittyykkii  EEkkoonnoommiicczznneejj – organ konsultacyjny Wspólnoty utworzony de-

cyzjà Rady nr 74/122/EWG z dnia 18 lutego 1974 r. (Dz.U. L 63, 05.03.74,

str. 21) obejmujàcy po dwóch przedstawicieli i po dwóch zast´pców z ka˝dego

paƒstwa cz∏onkowskiego, KKoommiissjjii  EEuurrooppeejjsskkiieejj i EEBBCC. G∏ównym zadaniem Ko-

mitetu jest udzia∏ w pracach przygotowawczych Rady ECOFIN w zakresie koor-

dynacji polityki gospodarczej paƒstw cz∏onkowskich i Wspólnoty Europejskiej

oraz doradzanie Komisji Europejskiej i Radzie EU. Komitet ÊciÊle wspó∏pracuje

z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, skupiajàc si´ g∏ównie na polityce

strukturalnej majàcej na celu popraw´ potencja∏u wzrostu i zatrudnienia we

Wspólnocie.

KKoommiitteett  PPrreezzeessóóww  bbaannkkóóww  cceennttrraallnnyycchh  ppaaƒƒssttww  cczz∏∏oonnkkoowwsskkiicchh  EEuurrooppeejjsskkiieejj

WWssppóóllnnoottyy  GGoossppooddaarrcczzeejj – organ utworzony w maju 1964 r. na podstawie

art. 105 ust. 2 Traktatu EWG w celu zacieÊniania wspó∏pracy pomi´dzy banka-

mi centralnymi. W 1994 r. jego zadania przejà∏ nowo utworzony EEuurrooppeejjsskkii  IInn--

ssttyyttuutt  WWaalluuttoowwyy, a Komitet zosta∏ rozwiàzany.

KKoommiitteett  WWaalluuttoowwyy  –– komitet utworzony na mocy art. 105 ust. 2 TTrraakkttaattuu  WWEE;

wraz z poczàtkiem trzeciego etapu UUGGWW zastàpi∏ go KKoommiitteett  EEkkoonnoommiicczznnoo--FFii--

nnaannssoowwyy.

KKoommiitteettyy  EESSBBCC – Komitety ESBC zosta∏y ustanowione przez RRaadd´́  PPrreezzeessóóww

na mocy art. 9 Regulaminu EBC w celu wspierania pracy organów decyzyjnych

EBC.

KKoonnssttyyttuuccjjaa  EEuurrooppeejjsskkaa – w dniu 13 czerwca 2003 r. Konwent Europejski

w sprawie przysz∏oÊci Europy przyjà∏ projekt Traktatu ustanawiajàcego Konsty-

tucj´ dla Europy, która mia∏a zastàpiç zarówno TTrraakkttaatt  UUEE, jak i TTrraakkttaatt  WWEE.

Projekt zosta∏ przedstawiony Radzie Europejskiej na posiedzeniu w Salonikach

w dniu 20 czerwca 2003 r. i by∏ omawiany na konferencjach mi´dzyrzàdowych

od wrzeÊnia 2003 r. do czerwca 2004 r. Paƒstwa cz∏onkowskie przyj´∏y projekt

w czerwcu 2004 r. Przewiduje si´, ˝e ratyfikacja Traktatu powinna si´ zakoƒczyç

do listopada 2006 r. 

KKrreeddyytt  ww bbaannkkuu  cceennttrraallnnyymm  nnaa kkoonniieecc  ddnniiaa  –– operacja Eurosystemu umo˝liwia-

jàca kontrahentom zaciàgni´cie kredytu na termin overnight z krajowego banku

centralnego wed∏ug z góry ustalonej stopy procentowej pod zabezpieczenie

w postaci aktywów kwalifikowanych (zob. ppooddssttaawwoowwee  ssttooppyy  pprroocceennttoowwee  EEBBCC).

KKrryytteerriiaa  kkoonnwweerrggeennccjjii – kryteria ustanowione w art. 121 ust. 1 TTrraakkttaattuu  WWEE

(oraz szerzej omówione w protokole nr 21 za∏àczonym do Traktatu) jako podsta-

wa oceny, czy dany kraj mo˝e przyjàç euro. Dotyczà wyników w zakresie ssttaabbiill--

nnooÊÊccii  cceenn, sytuacji finansowej bud˝etu, kursu walutowego oraz d∏ugotermino-

wych stóp procentowych. Obejmujà równie˝ zgodnoÊç prawodawstwa krajowe-
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go (w tym statutu krajowego banku centralnego) z TTrraakkttaatteemm oraz SSttaattuutteemm  EEuu--

rrooppeejjsskkiieeggoo  SSyysstteemmuu  BBaannkkóóww  CCeennttrraallnnyycchh  ii EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  BBaannkkuu  CCeennttrraallnneeggoo.

KKuurrss  cceennttrraallnnyy  eeuurroo – oficjalny kurs wymiany walut krajów nale˝àcych do EERRMM

IIII wobec euro, wokó∏ którego okreÊlany jest przedzia∏ dopuszczalnych wahaƒ

kursów walutowych.

¸̧aadd  kkoorrppoorraaccyyjjnnyy – procedury i procesy, zgodnie z którymi instytucja jest zarzà-

dzana i kontrolowana. Struktura ∏adu korporacyjnego okreÊla podzia∏ praw i obo-

wiàzków pomi´dzy poszczególnych uczestników, takich jak zarzàd, kierownic-

two, akcjonariuszy i innych interesariuszy, a tak˝e regu∏y i zasady podejmowa-

nia decyzji. JednoczeÊnie stanowi ramy dla wytyczania celów operacyjnych in-

stytucji oraz wyszczególnia Êrodki s∏u˝àce realizacji tych celów oraz kontrolowa-

niu osiàganych wyników.

MMeecchhaanniizzmm  wwzzaajjeemmnneeggoo  ppoowwiiààzzaanniiaa – jeden z komponentów systemu

TTAARRGGEETT. Termin ten stosowany jest na okreÊlenie infrastruktury technicznej

i procedur powiàzania krajowych ssyysstteemmóóww  RRTTGGSS (rozliczeƒ brutto w czasie

rzeczywistym) umo˝liwiajàcych przetwarzanie p∏atnoÊci transgranicznych

w systemie TARGET.

MMii´́ddzzyynnaarrooddoowwyy  FFuunndduusszz  WWaalluuttoowwyy  ((MMFFWW)) – mi´dzynarodowa organizacja

monetarna ustanowiona w 1944 r. na mocy umowy z Bretton Woods. MieÊci si´

w Waszyngtonie i obecnie nale˝à do niej 184 paƒstwa cz∏onkowskie. Zgodnie

z aktem za∏o˝ycielskim MFW, jego g∏ównymi zadaniami sà promowanie global-

nej wspó∏pracy monetarnej, zapewnienie stabilnoÊci kursów walutowych, u∏a-

twianie handlu mi´dzynarodowego i promowanie rozwoju gospodarczego.

MMiinniimmaallnnaa ooffeerroowwaannaa ssttooppaa  pprroocceennttoowwaa – dolna granica wysokoÊci stóp procen-

towych, na które kontrahenci mogà sk∏adaç oferty w przetargach na ppooddssttaawwoo--

wwee  ooppeerraaccjjee  rreeffiinnaannssuujjààccee ze zmiennà stopà procentowà. Jest to jedna z ppooddssttaa--

wwoowwyycchh  ssttóópp  pprroocceennttoowwyycchh  EEBBCC obrazujàca aktualne nastawienie jego polityki

pieni´˝nej.

MMoonneettaarrnnee  iinnssttyyttuuccjjee  ffiinnaannssoowwee  ((MMIIFF))  –– instytucje finansowe tworzàce sektor emi-

sji pieniàdza w ssttrreeffiiee  eeuurroo. Obejmujà one EEBBCC, krajowe banki centralne krajów

strefy euro oraz instytucje kredytowe i fundusze rynku pieni´˝nego strefy euro.

NNiieezzaallee˝̋nnooÊÊçç  bbaannkkuu  cceennttrraallnneeggoo – rozwiàzania prawne gwarantujàce ochron´

banku centralnego przed ingerencjà politycznà podczas realizacji jego statuto-

wych zadaƒ i obowiàzków. Zasada niezale˝noÊci banków centralnych ssttrreeffyy  eeuu--

rroo zosta∏a ustanowiona w artykule 108 TTrraakkttaattuu  WWEE.

OOddppoowwiieeddzziiaallnnooÊÊçç ––  prawny i polityczny obowiàzek w∏aÊciwego uzasadniania

i wyjaÊniania spo∏eczeƒstwu oraz jego przedstawicielom swoich decyzji przez

niezale˝nà instytucj´, a tym samym rozliczania si´ z realizacji za∏o˝onych celów.

OOEECCDD  ((OOrrggaanniizzaaccjjaa  WWssppóó∏∏pprraaccyy  GGoossppooddaarrcczzeejj  ii RRoozzwwoojjuu))  –– organizacja mi´-

dzyrzàdowa za∏o˝ona w 1950 r. z siedzibà w Pary˝u. Obecnie liczy 30 krajów
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cz∏onkowskich i ma powiàzania z 70 innymi. Jest p∏aszczyznà wymiany poglà-

dów dla jej cz∏onków, pozwalajàcà na porównywanie doÊwiadczeƒ i wspó∏prac´

w celu osiàgni´cia jak najwy˝szego trwa∏ego wzrostu gospodarczego oraz popra-

wy dobrobytu gospodarczego i spo∏ecznego w zgodzie z zasadami gospodarki

rynkowej. 

OOggóóllnnee  wwyyttyycczznnee  ppoolliittyykkii  ggoossppooddaarrcczzeejj – Traktat zobowiàzuje paƒstwa cz∏on-

kowskie do wzajemnego koordynowania swej polityki gospodarczej w ramach

Rady UE. Ogólne wytyczne polityki gospodarczej sà g∏ównym narz´dziem tej

koordynacji. Zawierajà zalecenia dla oÊrodków decyzyjnych w zakresie polityki

makroekonomicznej i strukturalnej oraz stanowià wzorzec, wed∏ug którego oce-

nia si´ post´py w ich realizacji. Oceny takie stanowià czeÊç mechanizmu wielo-

stronnego nadzoru w ramach Rady UE. Rada UE przygotowuje wst´pnà wersj´

ogólnych wytycznych na podstawie zaleceƒ Komisji Europejskiej, a nast´pnie

przedstawia jà Radzie Europejskiej. Po uwzgl´dnieniu wniosków Rady Europej-

skiej, Rada UE zatwierdza ogólne wytyczne polityki gospodarczej przedstawio-

ne w formie zalecenia Komisji. 

OOkkrreess  uuttrrzzyymmyywwaanniiaa  rreezzeerrwwyy  –– okres, dla którego obliczany jest poziom wyma-

ganej rreezzeerrwwyy  oobboowwiiààzzkkoowweejj dla iinnssttyyttuuccjjii  kkrreeddyyttoowweejj. Od 10 marca 2004 r.

okres utrzymywania rezerwy rozpoczyna si´ w dniu rozliczenia pierwszej ppoodd--

ssttaawwoowweejj  ooppeerraaccjjii  rreeffiinnaannssuujjààcceejj po posiedzeniu RRaaddyy  PPrreezzeessóóww, podczas które-

go formu∏owana jest miesi´czna ocena nastawienia w polityce pieni´˝nej na na-

st´pny okres. EEBBCC og∏asza kalendarz okresów utrzymywania rezerwy co naj-

mniej na trzy miesiàce przed poczàtkiem ka˝dego roku.

OOppeerraaccjjaa  ddoossttrraajjaajjààccaa – nieregularna ooppeerraaccjjaa  oottwwaarrtteeggoo  rryynnkkuu realizowana przez

EEuurroossyysstteemm g∏ównie w celu przeciwdzia∏ania nieoczekiwanym wahaniom p∏yn-

noÊci na rynku.

OOppeerraaccjjee  bbaannkkuu  cceennttrraallnneeggoo  nnaa kkoonniieecc  ddnniiaa – instrumenty banku centralnego

udost´pniane na ˝àdanie kontrahentom. EEuurroossyysstteemm oferuje dwa typy takich ope-

racji: kkrreeddyytt  bbaannkkuu  cceennttrraallnneeggoo  nnaa kkoonniieecc  ddnniiaa i ddeeppoozzyytt  ww bbaannkkuu  cceennttrraallnnyymm

nnaa kkoonniieecc  ddnniiaa.

OOppeerraaccjjee  oottwwaarrtteeggoo  rryynnkkuu – operacje przeprowadzane z inicjatywy banku cen-

tralnego na rynku finansowym w formie jednej z nast´pujàcych transakcji: (i)

bezwarunkowa sprzeda˝ lub kupno aktywów (kasowa lub terminowa); (i) sprze-

da˝ lub kupno aktywów na podstawie uummóóww  zz pprrzzyyrrzzeecczzeenniieemm  ooddkkuuppuu; (iii)

udzielenie lub zaciàgni´cie po˝yczki pod zastaw aktywów; (iv) emisja certyfika-

tów d∏u˝nych banku centralnego; (v) przyjmowanie lokat terminowych; (vi)

transakcje zamiany waluty krajowej na zagranicznà (sswwaappyy  wwaalluuttoowwee).

PPaakktt  SSttaabbiillnnooÊÊccii  ii WWzzrroossttuu – obejmuje dwa rozporzàdzenia RRaaddyy  UUEE, tj. (i) Roz-

porzàdzenie (WE) nr 1466/97 z 7 lipca 1997 r. o wzmocnieniu nadzoru pozycji

bud˝etowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych oraz (ii) Rozpo-

rzàdzenie (WE) nr 1467/97 z 7 lipca 1997 r. o przyspieszeniu i wyjaÊnieniu za-

sad stosowania pprroocceedduurryy  ddoottyycczzààcceejj  nnaaddmmiieerrnneeggoo  ddeeffiiccyyttuu, a tak˝e RReezzoolluuccjj´́

Rady Europejskiej o przyj´ciu Paktu StabilnoÊci i Wzrostu uchwalonà na szczy-
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cie w Amsterdamie w dniu 17 czerwca 1997 r. Celem Paktu jest zapewnienie do-

brego stanu finansów publicznych na trzecim etapie UUnniiii  GGoossppooddaarrcczzeejj  ii WWaalluu--

ttoowweejj, w celu zagwarantowania warunków dla stabilnoÊci cen oraz silnego, trwa-

∏ego wzrostu prowadzàcego do wzrostu zatrudnienia. W szczególnoÊci Êrednio-

okresowym celem paƒstw cz∏onkowskich jest bud˝et bliski równowagi lub wy-

kazujàcy nadwy˝k´.

PPaarrllaammeenntt  EEuurrooppeejjsskkii – instytucja Wspólnoty, w sk∏ad której wchodzà przedsta-

wiciele obywateli paƒstw cz∏onkowskich. W kadencji parlamentarnej 2004-2009

ich liczba wynosi 732. Parlament jest jednym z uczestników procesu legislacyj-

nego. Jego prerogatywy sà ró˝ne w zale˝noÊci od procedury, zgodnie z którà sta-

nowione jest dane prawo UE. W kontekÊcie UUnniiii  GGoossppooddaarrcczzeejj  ii WWaalluuttoowweejj

((UUGGWW)) Parlament ma g∏ównie uprawnienia konsultacyjne. TTrraakkttaatt nak∏ada jed-

nak na EEBBCC pewne procedury demokratycznej ooddppoowwiieeddzziiaallnnooÊÊccii przez Parla-

mentem (przedstawienie raportu rocznego, ogólna debata w sprawie polityki pie-

ni´˝nej, wystàpienia przed w∏aÊciwymi komisjami parlamentarnymi).

PPooddssttaawwaa  nnaalliicczzaanniiaa  rreezzeerrwwyy  oobboowwiiààzzkkoowweejj – suma pozycji bilansu (w szczegól-

noÊci zobowiàzaƒ), które stanowià podstaw´ obliczania przez iinnssttyyttuuccjjee  kkrreeddyyttoo--

wwee utrzymywanych przez nie rreezzeerrww  oobboowwiiààzzkkoowwyycchh.

PPooddssttaawwoowwaa  ooppeerraaccjjaa  rreeffiinnaannssuujjààccaa  –– cotygodniowa ooppeerraaccjjaa  oottwwaarrtteeggoo  rryynnkkuu

przeprowadzana przez EEuurroossyysstteemm. Z dniem 9 marca 2004 r. termin zapadalno-

Êci tych operacji zosta∏ skrócony z dwóch do jednego tygodnia na mocy decyzji

Rady Prezesów z 2003 r. Operacje te przeprowadza si´ w formie przetargów

na bazie zmiennej stopy procentowej o ustalonej z góry mmiinniimmaallnneejj  ooffeerroowwaanneejj

ssttooppiiee  pprroocceennttoowweejj.

PPooddssttaawwoowwee  ssttooppyy  pprroocceennttoowwee  EEBBCC –: stopy procentowe ustalone przez RRaadd´́

PPrreezzeessóóww, które odzwierciedlajà nastawienie polityki pieni´˝nej EEBBCC. Sà to: mmii--

nniimmaallnnaa ooffeerroowwaannaa ssttooppaa  pprroocceennttoowwaa  ppooddssttaawwoowwyycchh  ooppeerraaccjjii  rreeffiinnaannssuujjààccyycchh,

stopa procentowa kkrreeddyyttuu  bbaannkkuu  cceennttrraallnneeggoo  nnaa kkoonniieecc  ddnniiaa oraz stopa ddeeppoozzyyttuu

ww bbaannkkuu  cceennttrraallnnyymm  nnaa kkoonniieecc  ddnniiaa.

PPoowwiiààzzaanniiaa  ppoommii´́ddzzyy  ssyysstteemmaammii  rroozzrraacchhuunnkkuu  ppaappiieerróóww  wwaarrttooÊÊcciioowwyycchh  –– proce-

dury i uzgodnienia pomi´dzy ssyysstteemmaammii  rroozzrraacchhuunnkkuu  ppaappiieerróóww  wwaarrttooÊÊcciioowwyycchh

umo˝liwiajàce transfer papierów wartoÊciowych w drodze zapisów ksi´gowych.

Eurosystem korzysta z wybranych powiàzaƒ – jako alternatywy dla ssyysstteemmuu  bbaann--

kkóóww  cceennttrraallnnyycchh  kkoorreessppoonnddeennttóóww – dla celów transgranicznego wykorzystania

zzaabbeezzppiieecczzeeƒƒ.

PPrroocceedduurraa  ddoottyycczzààccaa  nnaaddmmiieerrnneeggoo  ddeeffiiccyyttuu – zdefiniowana w art. 104 TTrraakkttaa--

ttuu  WWEE i szczegó∏owo opisana w Protokole nr 20 (w sprawie procedury dotyczà-

cej nadmiernego deficytu). Wymaga ona od paƒstw cz∏onkowskich UE utrzy-

mania dyscypliny bud˝etowej, okreÊla kryteria, wed∏ug których saldo bud˝etu

mo˝e zostaç uznane za nadmierny deficyt i okreÊla zasady post´powania

w przypadku, gdy wymagania dotyczàce równowagi bud˝etowej lub d∏ugu pu-

blicznego nie zosta∏y spe∏nione. Wy˝ej wymienione dokumenty uzupe∏nia

Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1467/97 z 7 lipca 1997 r. o przyspieszeniu i wy-



215

jaÊnieniu zasad stosowania procedur nadmiernego deficytu, stanowiàce ele-

ment PPaakkttuu  SSttaabbiillnnooÊÊccii  ii WWzzrroossttuu.

PPrrooggrraammyy  ssttaabbiilliizzaaccyyjjnnee – Êrednioterminowe plany i za∏o˝enia rzàdów co

do przebiegu kluczowych zmiennych gospodarczych przedstawiane przez kraje

strefy euro. Zawierajà one jako cel osiàgni´cie w Êrednim terminie nadwy˝ki bu-

d˝etowej lub salda bliskiego równowagi albo Êcie˝k´ dochodzenia do takiego ce-

lu, zgodnie z PPaakktteemm  SSttaabbiillnnooÊÊccii  ii WWzzrroossttuu. Programy stabilnoÊci aktualizuje si´

co rok. Programy sà analizowane przez KKoommiissjj´́  EEuurrooppeejjsskkàà oraz KKoommiitteett  EEkkoo--

nnoommiicczznnoo--FFiinnaannssoowwyy, których wnioski stanowià podstaw´ oceny dokonywanej

przez RRaadd´́  EECCOOFFIINN.

PPrroojjeekkccjjee  –– zob. pprroojjeekkccjjee  eekkssppeerrttóóww  EEuurroossyysstteemmuu.

PPrroojjeekkccjjee  eekkssppeerrttóóww  EEuurroossyysstteemmuu – opracowywane przez ekspertów EEuurroossyyssttee--

mmuu scenariusze mo˝liwego przysz∏ego rozwoju sytuacji makroekonomicznej

w ssttrreeffiiee  eeuurroo, stanowiàce jeden z elementów analizy makroekonomicznej.

PPrrzzeettaarrgg  ssttaannddaarrddoowwyy – procedura przetargowa stosowana przez EEuurroossyysstteemm

w regularnych ooppeerraaccjjaacchh  oottwwaarrtteeggoo  rryynnkkuu. Przetargi standardowe sà przeprowa-

dzane w ciàgu 24 godzin. W przetargu standardowym oferty przetargowe mogà

sk∏adaç wszyscy kontrahenci spe∏niajàcy ogólne kryteria kwalifikowalnoÊci.

PPrrzzeettaarrgg  sszzyybbkkii  –– procedura przetargowa stosowana przez EEuurroossyysstteemm w ooppeerraa--

ccjjaacchh  ddoossttrraajjaajjààccyycchh. Przetargi szybkie sà przeprowadzane w czasie jednej godzi-

ny i sà zastrze˝one dla ograniczonej grupy kontrahentów.

RRaaddaa  EECCOOFFIINN – zob. RRaaddaa  UUEE..

RRaaddaa  EEuurrooppeejjsskkaa – nadaje UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj impulsy niezb´dne do jej rozwoju

i okreÊla jego ogólne kierunki polityczne. W jej sk∏ad wchodzà szefowie paƒstw

lub rzàdów krajów cz∏onkowskich oraz przewodniczàcy KKoommiissjjii  EEuurrooppeejjsskkiieejj

(zob. te˝ RRaaddaa  UUEE).

RRaaddaa  OOggóóllnnaa – jeden z organów decyzyjnych EEBBCC. Sk∏ada si´ z prezesa i wice-

prezesa EBC oraz prezesów banków centralnych wszystkich paƒstw cz∏onkow-

skich Unii Europejskiej. 

RRaaddaa  PPrreezzeessóóww – najwy˝szy organ decyzyjny EEBBCC. Sk∏ada si´ z wszystkich

cz∏onków ZZaarrzzààdduu EBC oraz prezesów banków centralnych paƒstw cz∏onkow-

skich Unii Europejskiej, które przyj´∏y eeuurroo jako swojà walut´.

RRaaddaa  UUEE ((RRaaddaa  MMiinniissttrróóww  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj)) – jedna z instytucji Wspólnoty Euro-

pejskiej. W jej sk∏ad wchodzà przedstawiciele rzàdów paƒstw cz∏onkowskich, zwy-

kle ministrów odpowiedzialnych za okreÊlone zagadnienia (w zwiàzku z tym cz´sto

okreÊlana jako Rada Ministrów). Posiedzenie Rady UE, w którym uczestniczà mi-

nistrowie gospodarki i finansów jest cz´sto okreÊlane jako RRaaddaa  EECCOOFFIINN. Rada

Unii Europejskiej mo˝e si´ równie˝ zbieraç w sk∏adzie szefów paƒstw lub rzàdów

w celu podj´cia decyzji wyszczególnionych w TTrraakkttaacciiee (zob. te˝ RRaaddaa  EEuurrooppeejjsskkaa).
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RReezzeerrwwaa  oobboowwiiààzzkkoowwaa – minimalna kwota rezerwy, jakà iinnssttyyttuuccjjaa  kkrreeddyyttoowwaa

musi utrzymywaç w EEuurroossyysstteemmiiee. ZgodnoÊç z tym wymogiem jest okreÊla-

na na podstawie Êrednich z sald dziennych w ookkrreessiiee  uuttrrzzyymmyywwaanniiaa  rreezzeerrwwyy, wy-

noszàcym oko∏o miesiàca.

RRyyzzyykkoo  rroozzrraacchhuunnkkuu – termin ogólny oznaczajàcy ryzyko, ˝e rozrachunek

w systemie transferów nie nastàpi w sposób zgodny z oczekiwaniami. Ryzy-

ko rozrachunku mo˝e dotyczyç zarówno ryzyka kredytowego, jak i ryzyka

p∏ynnoÊci.

SSttaabbiillnnooÊÊçç  cceenn  –– utrzymanie stabilnoÊci cen jest podstawowym zadaniem EEuurroo--

ssyysstteemmuu. Wed∏ug definicji Rady Prezesów, stabilnoÊç cen jest utrzymana, je˝eli

roczny wzrost zzhhaarrmmoonniizzoowwaanneeggoo  wwsskkaaêênniikkaa  cceenn  kkoonnssuummppccyyjjnnyycchh  ((HHIICCPP))

w ssttrreeffiiee  eeuurroo nie przekracza 2%. Rada Prezesów uÊciÊli∏a równie˝, ˝e dà˝àc

do zachowania stabilnoÊci cen, zamierza utrzymaç stop´ inflacji w Êrednim okre-

sie na poziomie nieco poni˝ej 2%.

SSttaattuutt  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  SSyysstteemmuu  BBaannkkóóww  CCeennttrraallnnyycchh  ii EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  BBaannkkuu  CCeenn--

ttrraallnneeggoo  ((SSttaattuutt  EESSBBCC)) – podstawa prawna funkcjonowania EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  SSyyss--

tteemmuu  BBaannkkóóww  CCeennttrraallnnyycchh  ((EESSBBCC)) i EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  BBaannkkuu  CCeennttrraallnneeggoo  ((EEBBCC)),

sformu∏owana jako protokó∏ stanowiàcy za∏àcznik do TTrraakkttaattuu  WWEE.

SSttooppaa  rreezzeerrwwyy  oobboowwiiààzzkkoowweejj – wskaênik definiowany przez bank centralny dla

ka˝dej kategorii pozycji bilansowych zaliczanych do ppooddssttaawwyy  nnaalliicczzaanniiaa  rreezzeerr--

wwyy  oobboowwiiààzzkkoowweejj. Stopy te sà nast´pnie stosowane do obliczania poziomu rreezzeerr--

wwyy  oobboowwiiààzzkkoowweejj.

SSttrraatteeggiiaa  ppoolliittyykkii  ppiieennii´́˝̋nneejj  –– ogólne podejÊcie do prowadzenia polityki pieni´˝-

nej. G∏ównymi elementami strategii polityki pieni´˝nej EEBBCC sà liczbowa definicja

podstawowego celu utrzymania ssttaabbiillnnooÊÊccii  cceenn oraz system analityczny oparty

na dwóch filarach – analizie makroekonomicznej i analizie monetarnej. Taki sys-

tem analityczny jest podstawà ogólnej oceny zagro˝eƒ dla stabilnoÊci cen formu∏o-

wanej przez RRaadd´́  PPrreezzeessóóww oraz jej decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej. Decy-

zje te wyjaÊnia si´ opinii publicznej w∏aÊnie przez odniesienie do strategii.

SSttrreeffaa  eeuurroo – obszar obejmujàcy paƒstwa cz∏onkowskie, które zgodnie z Trakta-

tem przyj´∏y eeuurroo jako wspólnà walut´ i w których obowiàzuje wspólna polityka

pieni´˝na prowadzona przez EEBBCC. Do strefy euro nale˝à obecnie: Austria, Bel-

gia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg,

Niemcy, Portugalia i W∏ochy.

SSwwaapp  wwaalluuttoowwyy – jednoczesna transakcja kasowa i terminowa wymiany jednej

waluty na drugà. EEuurroossyysstteemm mo˝e prowadziç ooppeerraaccjjee  oottwwaarrtteeggoo  rryynnkkuu w for-

mie swapów walutowych, w których krajowe banki centralne (lub EEBBCC) kupujà

(lub sprzedajà) eeuurroo w transakcji kasowej za walut´ i jednoczeÊnie odsprzedajà

(lub odkupujà) je w transakcji terminowej.

SSyysstteemm  bbaannkkóóww  cceennttrraallnnyycchh  kkoorreessppoonnddeennttóóww (ang. correspondent central

banking model – CCCCBBMM) – mechanizm utworzony przez EEuurrooppeejjsskkii  SSyysstteemm
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BBaannkkóóww  CCeennttrraallnnyycchh  ((EESSBBCC)) w celu umo˝liwienia kontrahentom uzyskanie kre-

dytu z banku centralnego kraju, w którym sà ustanowieni zabezpieczonego akty-

wami zdeponowanych w innym kraju. W systemie CCBM, krajowy bank central-

ny pe∏ni rol´ powiernika innych KBC w stosunku do papierów wartoÊciowych

zdeponowanym w krajowym ssyysstteemmiiee  rroozzrraacchhuunnkkuu  ppaappiieerróóww  wwaarrttooÊÊcciioowwyycchh.

SSyysstteemm  pp∏∏aattnniicczzyy  –– zestaw instrumentów, procedur bankowych i systemów mi´-

dzybankowego przekazu Êrodków umo˝liwiajàcy obieg pieniàdza. Systemy p∏at-

nicze wymagajà uzgodnienia standardów technicznych oraz metod transmisji in-

strukcji p∏atniczych pomi´dzy uczestnikami, uzgodnienia rodzaju aktywów,

w których odbywa si´ rozrachunek oraz szeregu wspólnych procedur i zasad ope-

racyjnych obejmujàcych m.in. kryteria dost´pu i cennika op∏at.

SSyysstteemm  rroozzrraacchhuunnkkuu  ppaappiieerróóww  wwaarrttooÊÊcciioowwyycchh – system, który pozwala na utrzy-

mywanie i przekazywanie papierów wartoÊciowych lub innych aktywów finan-

sowych zarówno nieodp∏atnie, jak i za zap∏atà.

SSyysstteemm  RRTTGGSS (ang. real-time gross settlement system – system rozrachunku brut-

to w czasie rzeczywistym) – system rozrachunku, w którym przetwarzanie i rozra-

chunek zleceƒ jest dokonywany na zasadzie jedno po drugim (bez kompensowania

pozycji) w czasie rzeczywistym (w trybie ciàg∏ym) (zob. równie˝ TTAARRGGEETT).

TTAARRGGEETT  (ang. Trans-European Automated Real-time Gross settlement

Express Transfer – transeuropejski zautomatyzowany b∏yskawiczny system

rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym) – ssyysstteemm  RRTTGGSS dla transakcji

w eeuurroo. Jest to zdecentralizowany system sk∏adajàcy si´ z 15 krajowych sys-

temów RTGS, mechanizmu p∏atnoÊci EBC (EPM) i mechanizmu ich wzajem-

nego powiàzania.

TTAARRGGEETT22  ––  druga generacja systemu TTAARRGGEETT, opracowywana w celu zwi´k-

szenia integracji finansowej w ssttrreeffiiee  eeuurroo. G∏ównymi celami systemu TARGE-

T2 sà: (i) wyjÊcie naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez udost´pnienie

ujednoliconych interfejsów; (ii) zagwarantowanie efektywnoÊci kosztowej po-

przez wprowadzenie jednolitej tabeli op∏at za podstawowe us∏ugi; (iii) przygoto-

wanie na wyzwania przysz∏oÊci, w tym rozszerzenie UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj i EEuurroossyyss--

tteemmuu. W systemie TARGET2 za rachunki i kontakty z instytucjami kredytowy-

mi odpowiadaç b´dà krajowe banki centralne. Oczekuje si´, ˝e nowy system za-

cznie funkcjonowaç w drugiej po∏owie obecnej dekady.

TTrraakkttaatt – oznacza Traktat uussttaannaawwiiaajjààccyy  WWssppóóllnnoott´́  EEuurrooppeejjsskkàà  ((TTrraakkttaatt  WWEE),

podpisany w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. (i stàd nazywany cz´sto Traktatem

Rzymskim) i obowiàzujàcy od 1 stycznia 1958 r. Traktat ten ustanowi∏ EEuurrooppeejj--

sskkàà  WWssppóóllnnoott´́  GGoossppooddaarrcczzàà  ((EEWWGG)), która nast´pnie przekszta∏ci∏a si´ we

WWssppóóllnnoottàà  EEuurrooppeejjsskkàà. Nastàpi∏o to na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (TTrraakk--

ttaatt  UUEE), zwanego równie˝ Traktatem z Maastricht.

TTrraakkttaatt  UUEE – zob. TTrraakkttaatt.

TTrraakkttaatt  WWEE – zob. TTrraakkttaatt..
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TTrraannssaakkccjjaa  ooddwwrraaccaallnnaa – operacja, w ramach której bank centralny kupuje lub

sprzedaje aktywa na mocy uummoowwyy  zz pprrzzyyrrzzeecczzeenniieemm  ooddkkuuppuu bàdê przeprowadza

zabezpieczone operacje kredytowe. 

TTrryybbuunnaa∏∏  OObbrraacchhuunnkkoowwyy – instytucja WWssppóóllnnoottyy  EEuurrooppeejjsskkiieejj odpowiedzial-

na za kontrol´ ksi´gowà we Wspólnocie. Jednym z jego obowiàzków jest bada-

nie skutecznoÊç zarzàdzania EEBBCC..

TTrryybbuunnaa∏∏  SSpprraawwiieeddlliiwwooÊÊccii – jedna z instytucji WWssppóóllnnoottyy  EEuurrooppeejjsskkiieejj, z sie-

dzibà w Luksemburgu. Do jej zadaƒ nale˝y: i) zagwarantowanie poprawnej in-

terpretacji i stosowania traktatów; ii) rozstrzyganie o wa˝noÊci i dokonuje wy-

k∏adni prawa wspólnotowego. Trybuna∏ sprawuje nadzór sàdowy nad dzia∏al-

noÊcià EEBBCC.

UUmmoowwaa  zz pprrzzyyrrzzeecczzeenniieemm  ooddkkuuppuu – umowa sprzeda˝y aktywów oraz ich póê-

niejszego odkupu po okreÊlonej cenie w przysz∏ym terminie lub na ˝àdanie.

Umowa taka jest podobna do zabezpieczonego kredytu z takà ró˝nicà, ˝e sprze-

dajàcy nie zachowuje prawa w∏asnoÊci do papierów wartoÊciowych b´dàcych jej

przedmiotem. Umowy z przyrzeczeniem odkupu sà zaliczane do agregatu M3,

o ile sprzedajàcy jest monetarnà instytucjà finansowà (MIF), a kontrahent – re-

zydentem strefy euro innym ni˝ MIF.

UUnniiaa  EEuurrooppeejjsskkaa  ((UUEE)) – ustanowiona TTrraakkttaatteemm  oo UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  ((TTrraakkttaa--

tteemm  UUEE)), zwanym równie˝ Traktatem z Maastricht, podpisanym w lutym

1992 r. i obowiàzujàcym od 1 listopada 1993 r. Traktat o Unii Europejskiej

zosta∏ znowelizowany Traktatem Amsterdamskim (podpisanym 2 paêdzierni-

ka 1997 r. w Amsterdamie i obowiàzujàcym od 1 maja 1999 r.) oraz najnow-

szym Traktatem Nicejskim (podpisanym 26 lutego 2001 r. i obowiàzujàcym

od 1 lutego 2003 r.). Unia Europejska (UE) opiera si´ na trzech filarach, któ-

re stanowi szereg organizacji i rozwiàzaƒ o ró˝nym charakterze prawnym. Jej

pierwszym filarem jest WWssppóóllnnoottaa  EEuurrooppeejjsskkaa i Europejska Wspólnota Ener-

gii Atomowej (Euratom), które posiadajà osobowoÊç prawnà i sà przedmio-

tem oddzielnych traktatów. Drugi i trzeci filar UE stanowià w zasadzie mi´-

dzyrzàdowe porozumienia w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpie-

czeƒstwa, a tak˝e wspó∏pracy policji i wymiaru sprawiedliwoÊci w sprawach

kryminalnych. 

UUnniiaa  GGoossppooddaarrcczzaa  ii WWaalluuttoowwaa  ((UUGGWW)) – unia realizowana w trzech etapach

zgodnie z procedurami i harmonogramem okreÊlonymi w TTrraakkttaacciiee  WWEE. Etap

pierwszy UGW rozpoczà∏ si´ w lipcu 1990 r. i trwa∏ do 31 grudnia 1993 r. Obej-

mowa∏ przede wszystkim wyeliminowanie wewn´trznych barier dla swobodne-

go przep∏ywu kapita∏u w ramach UE. Etap drugi UGW zaczà∏ si´ w dniu 1 stycz-

nia 1994 r. Na tym etapie utworzono EEuurrooppeejjsskkii  IInnssttyyttuutt  WWaalluuttoowwyy, wprowadzo-

no zakaz finansowania sektora publicznego przez banki centralne, zakaz uprzy-

wilejowanego dost´pu do instytucji finansowych dla sektora publicznego oraz

obowiàzek unikania nadmiernego deficytu bud˝etowego. Trzeci etap rozpoczà∏

si´ 1 stycznia 1999 r. przeniesieniem kompetencji monetarnych na EEBBCC oraz

wprowadzeniem eeuurroo. Wymiana pieniàdza na euro w dniu 1 stycznia 2002 r. za-

koƒczy∏a proces tworzenia UGW.
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WWaarrttooÊÊçç  rreeffeerreennccyyjjnnaa ddyynnaammiikkii  ppiieenniiààddzzaa – w celu oceny sytuacji monetarnej

RRaaddaa  PPrreezzeessóóww og∏osi∏a wartoÊç referencyjnà dla szerokiego agregatu pieni´˝ne-

go M3. WartoÊç ta okreÊla, jaka roczna stopa wzrostu M3 zapewni utrzymanie

stabilnoÊci cen w Êrednim okresie. WartoÊç referencyjna jest obliczana w sposób

zapewniajàcy realizacj´ celu utrzymania ssttaabbiillnnooÊÊccii  cceenn (zgodnie z jej definicjà

sformu∏owanà przez Rad´ Prezesów) na podstawie Êredniookresowych za∏o˝eƒ

co do trendu wzrostu realnego PKB oraz trendu szybkoÊci obiegu M3. Znaczne

lub d∏ugotrwa∏e odchylenie dynamiki pieniàdza od wartoÊci referencyjnej Êwiad-

czy – w normalnych okolicznoÊciach – o istnieniu zagro˝eƒ dla utrzymania sta-

bilnoÊci cen w Êrednim okresie. Polityka pieni´˝na nie reaguje jednak automa-

tycznie na odchylenia wzrostu M3 od wartoÊci referencyjnej.

WWsskkaaêênniikk  ddeeffiiccyyttuu – przedmiot jednego z kryteriów fiskalnych stosowanych

przy stwierdzaniu nadmiernego deficytu, okreÊlonych w art. 104 ust. 2 TTrraakkttaattuu

WWEE. Zdefiniowany zosta∏ jako stosunek mi´dzy planowanym lub rzeczywistym

deficytem finansów publicznych a produktem krajowym brutto w bie˝àcych ce-

nach rynkowych. Deficyt sektora publicznego zosta∏ zdefiniowany w protokole

nr 20 (w sprawie pprroocceedduurryy  nnaaddmmiieerrnneeggoo  ddeeffiiccyyttuu) jako po˝yczki netto sektora

instytucji rzàdowych i samorzàdowych.

WWsskkaaêênniikk  dd∏∏uugguu – przedmiot jednego z kryteriów fiskalnych stosowanych

przy stwierdzaniu nadmiernego deficytu, okreÊlonych w art. 104 ust. 2 TTrraakkttaattuu  WWEE.

Wskaênik ten zosta∏ zdefiniowany jako stosunek d∏ugu publicznego do produktu

krajowego brutto w bie˝àcych cenach rynkowych, natomiast d∏ug publiczny – we-

d∏ug definicji w protokole nr 20 (w sprawie pprroocceedduurryy  nnaaddmmiieerrnneeggoo  ddeeffiiccyyttuu) – jest

to ca∏kowity d∏ug brutto w wartoÊci nominalnej, niesp∏acony na koniec roku przez

sektor publiczny i skonsolidowanà dla wszystkich sektorów w∏adzy publicznej.

WWssppóóllnnee  ssyysstteemmyy  ooppeerraaccyyjjnnee – systemy utworzone wspólnie przez EBC i krajo-

we banki centralne w celu u∏atwienia realizacji zdecentralizowanych operacji.

Obejmujà wspólne systemy informatyczne, aplikacje i procedury, zorganizowa-

ne w formie tzw. sieci gwiaêdzistej z EBC w jej centrum.

WWssppóóllnnoottaa  EEuurrooppeejjsskkaa – organizacja ponadnarodowa ustanowiona Traktatem

EWG z 1958 r. jako Europejska Wspólnota Gospodarcza. Traktat UE rozszerzy∏

zadania EWG oraz zmieni∏ jej nazw´ na Wspólnot´ Europejskà. G∏ówne zadania

Wspólnoty Europejskiej to wspieranie harmonijnego, zrównowa˝onego i sta∏ego

rozwoju dzia∏alnoÊci gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony

socjalnej, równoÊci m´˝czyzn i kobiet, sta∏ego i bezinflacyjnego wzrostu gospo-

darczego, wysokiego stopnia konkurencyjnoÊci i konwergencji dokonaƒ gospo-

darczych, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakoÊci Êrodowiska naturalne-

go, podwy˝szania poziomu i jakoÊci ˝ycia, spójnoÊci gospodarczej i spo∏ecznej

oraz solidarnoÊci mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi. Wspólnota realizuje te za-

dania mi´dzy innymi poprzez utworzenie wspólnego rynku i UGW.

ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee – aktywa zastawione (np. przez iinnssttyyttuuccjjee  kkrreeddyyttoowwee w bankach

centralnych) jako gwarancja sp∏aty kredytu, a tak˝e aktywa sprzedane (np. ban-

kom centralnym przez instytucje kredytowe) w ramach uummóóww  zz pprrzzyyrrzzeecczzeenniieemm

ooddkkuuppuu.
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ZZaarrzzààdd  –– jeden z organów decyzyjnych EEBBCC. W sk∏ad Zarzàdu wchodzà prezes

i wiceprezes EBC oraz czterech innych cz∏onków wyznaczonych drogà porozu-

mienia szefów paƒstw lub rzàdów krajów, które przyj´∏y eeuurroo.

ZZhhaarrmmoonniizzoowwaannyy  wwsskkaaêênniikk  cceenn  kkoonnssuummppccyyjjnnyycchh  (ang. Harmonised Index of

Consumer Prices – HHIICCPP) – indeks cen konsumpcyjnych obliczany na podstawie

ujednoliconej (pomi´dzy krajami) metodologii statystycznej.



221

B IBL IOGRAF IA

POZYC JE  OGÓLNE

O f i c j a l n e  pub l i ka c j e  EBC

EBC (kwiecieƒ 1999): Annual Report 1998.

EBC (kwiecieƒ 2000): Annual Report 1999.

EBC (maj 2001): Annual Report 2000.

EBC (kwiecieƒ 2002): Annual Report 2001.

EBC (kwiecieƒ 2003): Annual Report 2002.

EBC (kwiecieƒ 2004): Annual Report 2003.

EBC (kwiecieƒ 2005): Raport Roczny 2004.

EBC (kwiecieƒ 2006): Raport Roczny 2005.

EBC (marzec 2002): Compendium: collection of legal instruments, czerwiec

1998 – grudzieƒ 2001.

EBC (paêdziernik 2004): Przepisy instytucjonalne: Statut ESCB i EBC,

regulaminy wewn´trzne.

EBC (maj 2006): The European Central Bank, the Eurosystem, the European

System of Central Banks (broszura informacyjna).

I nne  pub l i ka c j e

Papadia, F., Santini, C. (2006): La Banque centrale européenne. Pary˝.

Raymond, R. (2001): L’euro et l’unité de l’Europe. Pary˝.

Scheller, H.K. (1999): Das Europäische System der Zentralbanken. W:

Glomb/Lauk (red.): Euro Guide. Kolonia.

Scheller, H.K. (2000): Die Europäische Zentralbank. Frankfurt nad Menem.

Von der Groeben, H., Thiesing, J., Ehlermann, C.-D. (red.): Kommentar zum

EU/EG-Vertrag (wyd. 5). Baden-Baden, 1997/1999.

Zilioli, C., Selmayr, M. (2001): The Law of the European Central Bank. Oxford-

-Portland Oregon.



222

RROOZZDDZZ IIAA ¸̧   11

OO ff ii cc jj aa ll nnee   ppuubb ll ii kkaacc jj ee   EEBBCC

EBC (maj 2000): Convergence Report 2000.

EBC (paêdziernik 2004): Convergance Report 2004 (cz´Êciowo przet∏umaczony

na polski).

EBC (maj 2006): Convergance Report 2006 (cz´Êciowo przet∏umaczony na polski).

EBC (listopad 2001): The economic policy framework in EMU. W: „Biuletyn

Miesi´czny”.

EBC (luty 2003): The relationship between monetary policy and fiscal policies in

the euro area. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (sierpieƒ 2004): The European Constitution and the ECB. W: „Biuletyn

Miesi´czny”.

I nne  pub l i ka c j e

Andrews, D. (grudzieƒ 2003): The Committee of Central Bank Governors as

a source of rules. W: „Journal of European Public Policy 10:6”, str. 956-973.

Baer, G.D. (1994): The Committee of Governors as a forum for European central

bank cooperation. W: Bakker, A. et al. (red.): Monetary Stability through

International Cooperation: Essays in Honor of André Szász. Amsterdam.

Berger, F. (2001): 12 into one: one money for Europe. Frankfurt nad Menem.

Committee for the study of economic and monetary union (Komitet Delorsa)

(1989): Report on economic and monetary union in the European Community.

EIW (kwiecieƒ 1995): Annual Report 1994.

EIW (listopad 1995): The changeover to the single currency.

EIW (luty 1996): Role and functions of the European Monetary Institute.

EIW (kwiecieƒ 1996): Annual Report 1995.

EIW (styczeƒ 1997): The single monetary policy in Stage Three: specification of

the operational framework.

EIW (kwiecieƒ 1997): Annual Report 1996.

EIW (marzec 1998): Convergence Report: Report required by Article 109j of the

Treaty establishing the European Community.



223

EIW (maj 1998): Annual Report 1997.

Komitet Prezesów banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej (listopad 1990): Introductory Report and Commentary

on the Statute of the European System of Central Banks and the ECB.

Komitet Prezesów banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej (kwiecieƒ 1992): Annual Report 1990/91.

Komitet Prezesów banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej (kwiecieƒ 1993): Annual Report 1992.

Komisja Europejska (1995): Green Paper on the Practical Arrangements for the

Introduction of the Single Currency (COM(95) 33 final). Luksemburg, 31 maja.

Scheller, H.K. (2001): The Changeover to the Euro. W: Caesar/Scharrer (red.):

European Economic and Monetary Union: Regional and Global Challenges. Ba-

den-Baden, str. 243-263.

Van den Berg, C.C.A. (2004): The Making of the Statute of the Europoean system

of Central Banks, An Application of Checks and Balances.

RROOZZDDZZ IIAA ¸̧ 2

O f i c j a l n e  pub l i ka c j e  EBC

EBC (styczeƒ 1999): The Eurosystem and the European System of Central Banks

(ESCB). W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (lipiec 1999): The institutional framework of the European System of

Central Banks. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (listopad 1999): Legal instruments of the European Central Bank. W: „Biu-

letyn Miesi´czny”.

EBC (czerwiec 2001): Why price stability?

EBC (maj 2003): The adjustment of voting modalities in the Governing Council.

W: „Biuletyn Miesi´czny”.

I nne  pub l i ka c j e

Arrowsmith, J.A.A. (1996): La non-participation à la phase 3: la vie à l’étage

inférieur de l’UEM. W: „Revue d’économie financière” nr 36, 1-1996.

Caparello, M. (2003): Internal audit in the central banking community.

W: Courtis, N., Mander, B. (red.): Accounting standards for central banks.

Central Banking Publications, London.



224

Duisenberg, W.F. (2001): The European Central Bank, the Eurosystem and the

European System of Central Banks (przemówienie wyg∏oszone podczas ceremo-

nii inauguracji nowego gmachu Banque centrale du Luxembourg). Luxembourg,

18 maja 2001 r.

Liebscher, K. (maj 1998): Die Rolle einer nationalen Zentralbank im ESZB am

Beispiel der OeNB. W: „26. Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen

Nationalbank”.

Merriman, N. (2003): Financial reporting in the Eurosystem. W: Courtis,

N., Mander, B. (red.): Accounting standards for central banks. Central Banking

Publications, London.

Padoa-Schioppa, T. (2000): An institutional glossary of the Eurosystem. Artyku∏

przedstawiony na konferencji „The Constitution of the Eurosystem: the Views of

the EP and the ECB”, 8 marca 2000 r.

Palmer, M. (maj 2001): The Banque centrale du Luxembourg in the European

System of Central Banks. Banque centrale du Luxembourg.

Raymond, R. (1996): Les Banques centrales nationales dans le système européen

de banques centrals. W: „Revue d’économie financière” nr 36, 1-1996.

RROOZZDDZZ IIAA ¸̧ 3

O f i c j a l n e  pub l i ka c j e  EBC

EBC (styczeƒ 1999): The stability-oriented monetary policy strategy of the

Eurosystem. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (listopad 1999): TARGET and payments in euro. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (styczeƒ 2000): Foreign exchange reserves and operations of the Eurosys-

tem. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (kwiecieƒ 2000): EMU and banking supervision. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (czerwiec 2001): Eurosystem staff macroeconomic projection exercises for

the euro area. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (styczeƒ 2002): Euro banknote preparations: from cash changeover to post-

-launch activities. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (kwiecieƒ 2002): The role of the Eurosystem in payment and clearing

systems. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (maj 2002): The liquidity management of the ECB. W: „Biuletyn Miesi´czny”.



225

EBC (maj 2002): Implications of the euro cash changeover on the development

of banknotes and coins in circulation. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (styczeƒ 2003): The demand for currency in the euro area and the impact of

the euro cash changeover. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (styczeƒ 2003): CLS – purpose, concept and implications. W: „Biuletyn

Miesi´czny”.

EBC (czerwiec 2003): The outcome of the ECB’s evaluation of its monetary po-

licy strategy. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (sierpieƒ 2003): Changes to the Eurosystem’s operational framework for

monetary policy. W: „Biuletyn Miesi´czny”. 

EBC (maj 2000): Statistical information collected and compiled by the ESCB.

EBC (kwiecieƒ 2002): Evaluation of the 2002 cash changeover.

EBC (luty 2003): EU banking sector stability.

EBC (sierpieƒ 2005): ECB Statistics: a brief overview.

EBC (sierpieƒ 2005): TARGET – the current system (broszura informacyjna). 

EBC (listopad 2003): TARGET: the Trans-European Automated Real-time Gross

settlement Express Transfer system – update 2003 (broszura informacyjna).

EBC (styczeƒ 2004): The monetary policy of the ECB (wyd. 2).

EBC (luty 2005): The implementation of monetary policy in the euro area:

General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and

procedures.

EBC (listopad 2004): Developments in the EU framework for financial regulation,

supervision and stability. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (luty 2005): Initial experience with the changes to the Eurosystem’s

operational framework for monetary policy implementation. W: „Biuletyn Mie-

si´czny”.

EBC (sierpieƒ 2005):  TARGET innovation and transformation (broszura

informacyjna).

EBC (kwiecieƒ 2006): Zarzàdzanie portfelem w EBC. W: „Biuletyn Miesi´czny”.



226

I nne  pub l i ka c j e

Bull, P. (lipiec 2004): The development of statistics for Economic and Monetary

Union, Frankfurt nad Menem.

Domingo-Solans, E. (2003): The importance of Eurostat for the monetary policy

of the European Central Bank. Przemówienie wyg∏oszone podczas debaty akade-

mickiej z okazji 50-lecia Urz´du Statystycznego Wspólnot Europejskich, Luk-

semburg, 16 maja 2003 r.

Duisenberg, W.F. (2001): The ECB’s monetary policy strategy and the

quantitative definition of price stability. Pismo prezesa EBC

do przewodniczàcej Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych, Christy

Randzio-Plath, 13 grudnia 2001 r.

Issing, O., Gaspar, V., Angeloni, I. Tristani, O. (2001): Monetary policy in the

euro area: strategy and decision-making at the European Central Bank.

Cambridge University Press, Cambridge.

Issing, O. et al. (red.) (listopad 2003): Background Studies for the ECB’s

Evaluation of its Monetary Policy Strategy. Frankfurt nad Menem. 

Trichet, J.-C. (2003): The ECB’s monetary strategy after the evaluation and

clarification of maj 2003. Przemówienie wyg∏oszone w Center for Financial

Studies, Frankfurt nad Menem, 20 listopada 2003 r.

Trichet, J.-C. (2004): Euro area statistics and their use for ECB policy-making.

Przemówienie wyg∏oszone podczas drugiej konferencji statystycznej EBC,

Frankfurt nad Menem, 22-23 kwietnia 2004 r.

RROOZZDDZZ IIAA ¸̧ 4

O f i c j a l n e  pub l i ka c j e  EBC

EBC (paêdziernik 2000): The ECB’s relations with institutions and bodies of the

European Community. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (luty 2001): The external communication of the European Central Bank. W:

„Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (listopad 2002): The accountability of the ECB. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (listopad 2002): Transparency in the monetary policy of the ECB. W: „Biu-

letyn Miesi´czny”.



227

Inne publikacje

Noyer, C. (1999): Politics and central banks. Przemówienie wyg∏oszone w Eesti

Pank, Tallinn, 3 maja 1999 r.

Zilioli, C., Selmayr, M. (2000): The European Central Bank: An Independent

Specialised Organization of Community Law. W: „Common Market Law

Review” Vol. 37, wyd. 3, str. 591-644.

RROOZZDDZZ IIAA ¸̧ 5

O f i c j a l n e  pub l i ka c j e  EBC

EBC (sierpieƒ 1999):The international role of the euro. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (styczeƒ 2001): The ECB’s relations with international organisations and

fora. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (maj 2002): International supervisory co-operation. W: „Biuletyn Miesi´czny”.

EBC (grudzieƒ 2002): Review of the international role of the euro.

Inne publikacje

Duisenberg, W.F. (2000): The role of the ECB at the international level. Przemó-

wienie wyg∏oszone podczas dorocznego spotkania Institute for International

Finance, Inc. (IIF), Praga, 23 wrzeÊnia 2000 r.

Padoa-Schioppa, T. (1999): The external representation of the euro area. OÊwiad-

czenie wst´pne przed Podkomisjà ds. Monetarnych Parlamentu Europejskiego,

Bruksela, 17 marca 1999 r.

Zilioli, C., Selmayr, M. (1999): The External Relations of the Euro Area: Legal

Aspects. W: „Common Market Law Review” Vol. 36, wyd. 2, str. 273-349.

RROOZZDDZZ IIAA ¸̧ 6

O f i c j a l n e  pub l i ka c j e  EBC

EBC (2000): ECB labour relationships and the social dialogue with regard to the

ESCB. Komunikat prasowyEBC z dnia 5 paêdziernika 2000 r.

EBC (2002): Code of Conduct of the European Central Bank in accordance with

Article 11.3 of the Rules of Procedure of the European Central Bank, marzec

2001 (Dz.U. C 76, 8.3.2001, str. 12).



228

EBC (2002): Code of Conduct for the Members of the Governing Council,

16 maja 2002 r. (Dz.U. C 123, 24.5.2002, str. 9).

EBC (sierpieƒ 2003): Misja Europejskiego Banku Centralnego.

Inne publikacje

Ricard, P. (2001): Voyage au centre de la BCE. W: „Le Monde”, 23 listopada 2001 r.



229

Bank Rozrachunków Mi´dzynarodo-

wych (BIS) 153, 207

Banknoty euro 105, 106

Centrum Analiz Fa∏szerstw 110

Depozyt w banku centralnym na ko-

niec dnia 90, 207

Dialog makroekonomiczny 33, 140

D∏u˝sza operacja refinansujàca 90, 207

Dochód pieni´˝ny 121, 207

ECU (europejska jednostka walutowa)

19, 207

EONIA 27, 207

ERM II (europejski mechanizm kurso-

wy) 93, 207

EUREPO 27, 207 

EURIBOR 27, 208 

Euro 23, 26, 28, 30, 208

Euro Banking Association (EBA)

103, 208 

Eurogrupa 54, 135, 208 

Europejska Wspólnota Gospodarcza

(EWG) 15 

Europejski Bank Centralny (EBC)

– Archiwa 160

– Audyt wewn´trzny 159

– Decyzje 72

– Decyzje wewn´trzne 67 

– Dialog z instytucjami i organami

wspólnotowymi 133 

– Doradca ds. etyki 159 

– Dzia∏alnoÊç doradcza 73 

– Inspektor Ochrony Danych

Osobowych 159

– Instrukcje 66 

– Kadry 161

– Klucz kapita∏owy 117

– Kodeksy post´powania 159

– Komitet Bud˝etowy 158

– Kontrola rzetelnego zarzàdzania

finansami 142

– Kontrola sàdowa dzia∏ania

i zaniechania dzia∏aƒ 141

– Kontrola wewn´trzna 159

– ¸ad korporacyjny 157, 212

– Mechanizm p∏atnoÊci 100 

– Misja 157

– Niezale˝noÊç 125

– OdpowiedzialnoÊç 128, 212

– Opinie 75

– Organy decyzyjne 53 

– OsobowoÊç prawna 45 

– Podstawowe stopy procentowe

EBC 55, 86, 214

– Przywileje i immunitety 45 

– Rada Ogólna 63, 215

– Rada Prezesów 54, 158, 215

– Rezerwy walutowe 96 

– Re˝im j´zykowy 140

– Rola w Eurosystemie 53

– Rozporzàdzenia 71 

– Siedziba 164

– Status instytucjonalny 45 

– Statystyki 111

– Stosunki zewn´trzne 145

– Strategia polityki pieni´˝nej 82 

– Struktura organizacyjna 161

– Umowa w sprawie siedziby 164

– Uprawnienia regulacyjne 71 

– Zalecenia 73 

– Zarzàd 61, 158, 220

– Zasady zakupu towarów i us∏ug

160

– Zasoby finansowe 117

Europejski Fundusz Wspó∏pracy Wa-

lutowej (EFWW) 18, 208 

Europejski Instytut Walutowy (EIW)

22, 23, 208 

Europejski Komitet Bankowy 115, 209

Europejski Mechanizm Kursowy

(ERM) 19, 209

Europejski System Banków Central-

nych (ESBC)

– Cele 47 

– Dialog spo∏eczny 164

– Komitety 67, 211

– Struktura 43, 209

– W∏adze 53, 215

– Wspólne systemy operacyjne 66,

209

INDEKS



230

– Zadania 50 

Europejski System Walutowy (ESW)

19, 208

Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci

45, 125, 141, 209

Europejski Urzàd ds. Zwalczania Nad-

u˝yç Finansowych (OLAF) 142, 209

Eurostat 112, 138, 210

Eurosystem 

– Dzia∏alnoÊç 79 

– Projekcje makroekonomiczne

ekspertów Eurosystemu 86 

– Relacje finansowe wewnàtrz

Euro systemu 116

– SprawozdawczoÊç wewnàtrz

Euro systemu 70 

– Struktura 43, 210

– Termin „Eurosystem” 44 

– W∏adze 53, 210

Forum StabilnoÊci Finansowej 153

G10 152 

G20 153 

G7 151

Interwencje na rynkach walutowych 93

Jednolity Akt Europejski 19

Komisja Europejska 33, 34, 38, 45, 54,

73, 93, 111, 137, 210 

Komitet ds. Statystyki Walutowej, Fi-

nansowej oraz Bilansu P∏atniczego

(CMFB) 112, 138, 210

Komitet Ekonomiczno-Finansowy

138, 210 

Komitet Europejskich Regulatorów

Rynku Papierów WartoÊciowych

(CESR) 105, 210

Komitet Prezesów 17, 22, 211 

Komitet Walutowy 17, 21, 211

Konstytucja Europejska 31, 75, 211

Krajowe banki centralne (KBC) 44,

49, 51, 52, 65, 75, 98, 102, 104, 113,

117, 121

Kredyt w banku centralnym na koniec

dnia 90, 211

Kryteria konwergencji 36, 211 

Kurs centralny euro 94, 212 

Mechanizm wzajemnego powiàzania

102, 212

Memorandum Marjolina 17 

Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy

(MFW) 148, 212

Monetarne instytucje finansowe (MIF)

70, 212

Monety euro 110

Nadzór ostro˝noÊciowy 114

Niezale˝noÊç banku centralnego 38,

125, 212

Strefa euro 35, 216

OECD (Organizacja Wspó∏pracy Go-

spodarczej i Rozwoju) 150, 212

Ogólne wytyczne polityki gospodar-

czej (OWPG) 32, 33, 213

Okres utrzymywania rezerwy 91, 213

Operacja dostrajajàca 90, 213

Operacja otwartego rynku 91, 213 

Operacje banku centralnego na koniec

dnia 90, 213

Pakt StabilnoÊci i Wzrostu 25, 34, 213

Parlament Europejski 134, 135, 214

– Komisja ds. Gospodarczych i Mo-

netarnych 134

Plan Barre’a 17 

Plan Wernera 17

Podstawa naliczania rezerwy obowiàz-

kowej 91, 214

Podstawowa operacja refinansujàca

89, 214

Procedura dotyczàca nadmiernego de-

ficytu 33, 214

Proces koloƒski 33, 138

Proces luksemburski 33, 138

Proces z Cardiff 33, 138

Programy stabilizacyjne 34, 215

Przepisy uzupe∏niajàce 73

Przetarg standardowy 89, 215

Przetarg szybki 90, 215

Rada ECOFIN zob. Rada UE 



231

Rada Europejska 33, 215 

Rada Ogólna EBC zob. Europejski

Bank Centralny (EBC) 

Rada Prezesów EBC zob. Europejski

Bank Centralny (EBC) 

Rada UE 33, 39, 40, 45, 54, 74, 93,

132, 215 

Rezerwa obowiàzkowa 91, 216

Rezerwy walutowe 96

Ryzyko rozrachunku 100, 216

StabilnoÊç cen 47, 82, 216 

StabilnoÊç finansowa 114

Statut Europejskiego Systemu Banków

Centralnych i Europejskiego Banku

Centralnego (Statut ESBC) 22, 73,

216

Stopa rezerwy obowiàzkowej 92, 216

Strategia lizboƒska 33

Strategia polityki pieni´˝nej 82, 216

Swap walutowy 88, 216

System banków centralnych korespon-

dentów (CCBM) 104, 216 

System rozrachunku papierów warto-

Êciowych 100, 104, 217

System RTGS (system rozrachunku

brutto w czasie rzeczywistym) 102,

217

System p∏atniczy 100, 217

TARGET (transeuropejski zautomaty-

zowany b∏yskawiczny system rozra-

chunku brutto w czasie rzeczywi-

stym) 101, 217

TARGET2 102, 217

Traktat 21, 28, 75, 217

Traktat UE zob. Traktat 

Transakcja odwracalna 88, 218

Trybuna∏ Obrachunkowy 45, 142, 218

Umowa z przyrzeczeniem odkupu

(repo) 218

Unia Europejska (UE) 29, 218

Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)

16, 38, 218

WartoÊç referencyjna dynamiki pie-

niàdza 87, 219

Wskaênik deficytu bud˝etowego 34, 219

Wskaênik d∏ugu publiczenego 34, 219

Wspólnota Europejska (WE) 29, 219

Zabezpieczenie 88, 219

Zarzàd EBC zob. Europejski Bank

Centralny (EBC)

Zharmonizowany wskaênik cen kon-

sumpcyjnych (HICP) 82, 220






