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Problemy gospodarcze stanowi  jeden z najwa niejszych obszarów wspó -

pracy mi dzynarodowej. Post p technologiczny, a tak e wzrost konkurencji, 

powoduje ich systematyczne zwi kszanie si . Kwestie gospodarcze coraz cz -

ciej rozpatrywane s  w kontek cie zagro e  dla pokoju i bezpiecze stwa1. 

Rozwi zywanie konfliktów mi dzynarodowych mo e oznacza  wspó cze nie 

wcze niejsze reagowanie na kwestie gospodarcze i skuteczne ich regulowanie. 

Konkurencyjno  pa stw liberalno-kapitalistycznych, które nie zmniejszy y 

radykalnie swojego zaanga owania w sferze wojskowej (jak USA) lub w sferze 

socjalnej (jak w Europie W ochy i Belgia) – mo e drastycznie spada 2. Równo-

waga pomi dzy wspó czesnymi pa stwami przemys owymi nie b dzie ju  d u-

ej tworzona przez si  wojskow , jak w przesz o ci, lecz b dzie powstawa a 

przez rozprzestrzeniany konflikt geoekonomiczny3. 

Pa stwo nie reguluje gospodarki bezpo rednio, a pot ne si y ekonomiczne 

s  do  rozproszone. Wyodr bniaj  si  ponadto oddzielne struktury instytucjo-

nalne systemu finansowo-gospodarczego, co widoczne jest wyra nie w Europie. 

Europa jako wspólnota transnarodowa i biegun geoekonomiczny funkcjonuje 

w trzybiegunowym wiecie, na którym obok niej wspó wyst puj : Stany Zjed-

noczone oraz Japonia wraz z Azj  Wschodni  i Pacyfikiem. Wspó zawodnictwo 

geoekonomiczne nie zmierza do os abienia gospodarki przeciwnika, lecz do 

wzmocnienia w asnej konkurencyjno ci. Temu s u y tak e instytucjonalizacja 

finansowo-gospodarczego systemu europejskiego i wspólny pieni dz – euro. 

                                                 
1 K. Marz da, Mi dzynarodowe problemy gospodarcze, [w:] Mi dzynarodowe stosunki politycz-

ne, red. naukowa M. Pitra , Lublin 2006, s. 469. 
2 C. Jean, Geopolityka, Wroc aw – Warszawa – Kraków 2003, s. 209. 
3 Tak twierdzi Edward Luttwak. Zob. ibidem, s. 211. 
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W gospodarce rynkowej przebieg procesów gospodarczych reguluj  rynki 

produktów i czynników produkcji, na których dochodzi do równowa enia poda-

y i popytu. Pierwszorz dn  rol  odgrywa pieni dz jako miernik warto ci (za-

pewniaj cy wycen ), rodek p atniczy (pozwalaj cy regulowa  zobowi zania) 

i rodek tezauryzacji (umo liwiaj cy oszcz dzanie)4. 

Gospodarka rynkowa ze swej natury jest gospodark  pieni n . Pieni dz po-

redniczy w aktach kupna i sprzeda y, w udzielaniu kredytów, gromadzeniu 

oszcz dno ci. Wszystkie podmioty funkcjonuj ce na rynku, czyli przedsi bior-

stwa, gospodarstwa domowe i pa stwo, s  uczestnikami wymienionych operacji. 

Du  rol  w tych operacjach b dzie odgrywa a si a nabywcza pieni dza wp y-

waj ca na uczestników ycia gospodarczego i spo ecznego. Sta a warto  pie-

ni dza zapewnia poczucie bezpiecze stwa w yciu ekonomiczno-spo ecznym. 

Dlatego nale y stwierdzi , i  stabilny pieni dz jest ogromn  warto ci  spo-

eczn . G ównym stra nikiem stabilnego pieni dza jest bank centralny. 

Istotnym czynnikiem zwi zanym z prawid owym funkcjonowaniem banku 

centralnego jest jego niezale no  polityczna. Czy taki postulat powinien spe -

nia  Europejski Bank Centralny funkcjonuj cy na obszarze Unii Gospodarczej 

i Walutowej? Czy rzeczywi cie bank centralny strefy euro, w sk ad której wcho-

dzi 15 pa stw, winien by  bankiem niezale nym? Czy wp ynie to korzystnie na 

rozwój UGiW? Na te pytania postaram si  znale  odpowiedzi w poni szym ar-

tykule. 

W okresie powojennym mieli my do czynienia z dwoma modelami banko-

wo ci centralnej: modelem francusko-brytyjskim i modelem niemieckim5. 

W modelu francusko-brytyjskim bank centralny zainteresowany jest osi gni -

ciem grupy celów, do których zaliczamy: stabilno  cen, wysoki wzrost gospo-

darczy, stabilizacj  cyklu koniunkturalnego, niskie bezrobocie, utrzymanie wy-

sokiej stopy zatrudnienia, stabilno  finansow . W modelu tym stabilno  cen 

jest jednym z wielu celów, jakie realizuje bank centralny. Ten model banku by  

charakterystyczny dla wi kszo ci pa stw wiata w okresie po II wojnie wiato-

wej i odzwierciedla  historyczn  pozycj  obu by ych mocarstw kolonialnych 

w stosunkach mi dzynarodowych. 

Po wojnie, inflacja nie znajdowa a si  w centrum my lenia o gospodarce. 

Polityka gospodarcza rz du w wi kszo ci pa stw by a wspierana przez banki 

centralne, udziela y one kredytów dla przedsi biorstw i utrzymywa y stopy pro-

centowe na poziomie pozwalaj cym na szybki rozwój gospodarczy. Rz d okre-

                                                 
4 G. Wójtowicz, Bankowo  centralna od A do Z. Bank centralny w gospodarce rynkowej, „Bank 

i Kredyt”, stycze  2006 r., s. 3. 
5 Sytuacja ta wspó gra a z pozycj  mi dzynarodow  zró nicowanych aktorów pa stwowych poli-

tyki europejskiej. Szerzej zob. M. Dobroczy ski, Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej, 

wyd. Adam Marsza ek, Toru  2003. 
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la  kierunki polityki banku, pozostawiaj c w jego gestii zadania wykonawcze. 

Przy takiej zale no ci polityka monetarna banku centralnego wspomaga rz do-

w  polityk  gospodarcz , bez wzgl du na konsekwencje inflacyjne. Nie mo e 

by  wi c mowy o dwóch niezale nych o rodkach prowadz cych polityk ; jed-

nym – ogólnogospodarcz  (rz d), drugim – monetarn  (bank centralny)6. Za ta-

kim powi zaniem banku centralnego z rz dem przemawia fakt, e nie mo e ist-

nie  organ w adzy o tak du ych kompetencjach niepodlegaj cy demokratycznej 

weryfikacji. Nale y wi c stwierdzi , e w tym modelu bank centralny jest zale -

ny od w adz politycznych. Wi e si  to z tym, e wszelkie decyzje dotycz ce 

polityki pieni nej nale  do polityków zasiadaj cych w rz dzie (ministra finan-

sów). W tym modelu mamy do czynienia z wp ywem wiata polityki na funk-

cjonowanie banku centralnego. 

Poluzowanie polityki pieni nej i zezwolenie na wzrost inflacji w krótkim 

okresie rzeczywi cie powoduje wzrost gospodarczy i obni enie bezrobocia. Ro-

dzi si  pytanie, co przynosi taka polityka w okresie d ugim? Tutaj pojawia si  

powa ny problem, poniewa  w d ugim okresie takie dzia anie powoduje spo-

wolnienie gospodarki i prowadzi prosto do kryzysu. 

Skutki takich dzia a  by y widoczne w latach 70., kiedy na wiecie dosz o 

do g bokiego kryzysu gospodarczego z inflacj  na wysokim poziomie. Sytuacja 

ta zosta a zmieniona dzi ki pogl dom g oszonym przez Miltona Friedmana. 

Uwa a  on, e inflacja w d u szym czasie jest zjawiskiem pieni nym, co ozna-

cza, i  spowodowana jest zwi kszeniem ilo ci pieni dza w obiegu. Przyrost go-

tówki w d u szym okresie nie mo e zapewni  szybszego wzrostu gospodarcze-

go, lecz wp ywa na wzrost cen, czyli inflacj . 

Drugi model bankowo ci – niemiecki – opiera si  na zupe nie innych, bar-

dziej pragmatycznych fundamentach. Podstaw  jego funkcjonowania jest nieza-

le no  polityczna. Decyzje dotycz ce polityki pieni nej podejmowane s  sa-

modzielnie przez bank, bez ingerencji w adz politycznych. Bank centralny jest 

od rz du niezale ny i cele swojej dzia alno ci ustala bez jego ingerencji. Pod-

stawowym celem takiego banku jest dba o  o stabilno  cen. Bank, który zosta-

je uwolniony od presji politycznej, mo e dzia a  bardziej d ugofalowo, opiera  

swoje decyzje na obiektywnej ocenie sytuacji i realistycznych prognozach eko-

nomicznych. Ponadto wi kszej niezale no ci banku centralnego odpowiada ni -

sze tempo wzrostu cen oraz lepsze wyniki makroekonomiczne. Do tej grupy 

banków centralnych zaliczamy Europejski Bank Centralny. 

                                                 
6 J. Pietrucha, Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, 

„Bank i Kredyt” 1994, nr 12, s. 28. 
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W dyskusji nad niezale no ci  banku centralnego nale y przytoczy  argu-

menty „za” i „przeciw”. Zwolennicy niezale no ci banku centralnego wysuwaj  

nast puj ce argumenty: 

— ustanowienie banku centralnego, jako niezale nego pe nomocnika do walki 

z inflacj , mo e by  dla rz du rodkiem realizacji jego zobowi za  antyin-

flacyjnych; 

— niezale no  banku centralnego daje wi ksz  gwarancj , e rz d nie b dzie 

wykorzystywa  polityki monetarnej do celów politycznych; 

— niepoddawanie si  monetaryzacji deficytu bud etowego mo e sprzyja  wy-

muszeniu na rz dzie wi kszej dyscypliny fiskalnej; 

— niezale no  banku centralnego zwi ksza jego wiarygodno  i powoduje 

zmniejszenie oczekiwania inflacyjnego; 

— przekazanie bankowi centralnemu prawa do podejmowania decyzji monetar-

nych pozwala skróci  okres ich realizacji7. 

Przedstawiaj c argumenty „za”, warto równie  przedstawi  wysuwane ar-

gumenty „przeciw” niezale no ci banku centralnego. Nale  do nich: 

— daleko id ce uprawnienia banku centralnego ograniczaj  mo liwo  ela-

stycznej reakcji polityki gospodarczej na wszelkie nieprzewidziane „szoki 

gospodarcze”; 

— niezale no  banku centralnego utrudnia znalezienie optymalnego rozwi za-

nia w zakresie dzia a  na rzecz zmniejszenia bezrobocia; 

— niezale no  banku centralnego prowadzi do sztucznego separowania poli-

tyki fiskalnej i monetarnej, a przecie  skuteczno  polityki monetarnej zale-

y nie tylko od dzia a  banku centralnego, lecz tak e od ca okszta tu polityki 

makroekonomicznej; 

— niezale no  banku centralnego mia aby sens wówczas, gdyby o porz dku 

monetarnym mog y decydowa  osoby niezainteresowane w jego dzia aniu; 

tymczasem we wspó czesnym pa stwie bank centralny jest cz ci  systemu 

polityczno-gospodarczego i w zwi zku z tym nie jest ani apolitycznym gre-

mium ekspertów, ani bezstronnym obserwatorem8. 

Obecnie zjawiskiem wyst puj cym w gospodarce jest przy pieszona ewolu-

cja roli banków centralnych. Z instytucji podporz dkowanych staj  si  one rów-

noprawnym partnerem rz dów. Banki centralne oddzia uj  na gospodark  jako 

ca o , zw aszcza poprzez polityk  pieni n . Obecnie na ca ym wiecie zauwa-

a si  trend wzmacniania pozycji banków centralnych w systemach gospodar-

                                                 
7 W.L. Jaworski, System bankowy w Polsce, [w:] Wspó czesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, 

Warszawa 1999, s. 72. 
8 J. Pietrucha, Autonomia banku centralnego..., s. 28. 
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czych. wiadczy o tym tak e uznanie przez Uni  Europejsk  niezale no ci in-

stytucji tworz cych Europejski System Banków Centralnych9. 

Niezale no  banku centralnego pozwala na osi gni cie np. korzy ci: 

— ceteris paribus prowadzi do ni szej inflacji; 

— zwi ksza wiarygodno  polityki pieni nej (m.in. dzi ki umo liwieniu ban-

kowi centralnemu skoncentrowania si  na jednym celu); 

— ogranicza zmienno  poziomu inflacji i zwi ksza skuteczno  antyinflacyj-

nej polityki banku centralnego; 

— sprzyja wzrostowi gospodarczemu, m.in. ograniczaj c wymienno : inflacja 

– wzrost gospodarczy, w d ugim czasie10. 

Systemy pieni ne krajów Unii przechodz , i b d  przechodzi , dwojakiego 

rodzaju zmiany: 

a) ewolucyjne doskonalenie narodowych systemów pieni nych poszczegól-

nych krajów, które opiera si  na dyrektywach i rekomendacjach Rady Unii 

Europejskiej, dotycz cych bardzo wielu dziedzin i zagadnie  funkcjonowa-

nia pieni dza, banków i niebankowych instytucji finansowych; 

b) rewolucyjne przekszta cenie narodowych systemów pieni nych w jednolity 

europejski system pieni ny, który powstanie w wyniku doprowadzenia do 

unii monetarnej, przewidzianej w traktacie z Maastricht11. 

Rewolucyjne przekszta cenie systemów pieni nych w ramach Unii Gospo-

darczej i Walutowej doprowadzi o do powstania Europejskiego Systemu Ban-

ków Centralnych (ESBC). ESBC sk ada si  z Europejskiego Banku Centralnego 

(EBC) oraz narodowych banków centralnych krajów cz onkowskich Unii Go-

spodarczej i Walutowej12. 

Europejski Bank Centralny zosta  ustanowiony 1 czerwca 1998 r., a rozpo-

cz  dzia alno  1 stycznia 1999 r. Narodowe banki centralne sta y si  integraln  

cz ci  systemu euro. Powsta  wi c trójszczeblowy system bankowy, w którym 

banki centralne poszczególnych pa stw straci y prawo do samodzielno ci w za-

kresie prowadzenia polityki pieni nej. W systemie tym pierwszy szczebel to 

EBC, drugi to banki centralne pa stw cz onkowskich i trzeci to banki komercyj-

ne. Tym samym zniesiono dwuszczeblowy system bankowy, który obowi zuje 

pa stwa znajduj ce si  poza Uni  Gospodarcz  i Walutow . 

                                                 
9 Szerzej o ESBC pisze W. Szymborski, Unia Europejska. Struktura – instytucje – prawo, Byd-

goszcz 2005, s. 186–188. 
10 M. Kowalak, Bank centralny od A do Z. Jako ciowe aspekty polityki wspó czesnego banku cen-

tralnego, „Bank i Kredyt”, marzec 2006 r., s. 8. 
11 Z. Fedorowicz, Dostosowanie systemu pieni nego w Polsce do standardów europejskich, [w:] 

Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, red. W.L. Jaworski, Poltex, Warszawa 1999, s. 17. 
12 W. Szymborski, Unia Europejska..., s. 186 i n. 
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Traktat z Maastricht okre la cele i organizacje Europejskiego Banku Cen-

tralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Nakre lony w tym trak-

tacie docelowy model banku centralnego pa stw Unii Europejskiej s u y  ma 

harmonizacji zasad dzia ania krajowych banków centralnych, niezb dnej do 

prawid owego funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych. 

Wed ug unijnych zalece  dzia alno  ka dego banku centralnego powinna opie-

ra  si  na nast puj cych zasadach: 

— utrzymanie stabilnego poziomu cen, 

— zagwarantowanie niezale no ci banku centralnego w dziedzinie kszta towa-

nia i realizacji polityki pieni nej, 

— przestrzeganie zakazu bezpo redniego finansowania deficytu bud etowego 

i kredytowania krajowych instytucji rz dowych, 

— przyj cie zasady kolegialno ci podejmowania decyzji w najwa niejszych 

sprawach systemu bankowego. 

Jak wida  z powy szych zalece , w koncepcji utworzenia EBC zwyci y  

niemiecki model bankowo ci centralnej gwarantuj cy niezale no  banku cen-

tralnego (Europejskiego Banku Centralnego), funkcjonuj cego w ramach Unii 

Gospodarczej i Walutowej. 

W kontek cie zmian w wiatowej gospodarce, wybór by  oczywisty. Nieza-

le no  banku centralnego i dba o  o inflacj  sta y u podstaw stworzenia kon-

cepcji Europejskiego Banku Centralnego. 

W krajach Unii Europejskiej sprawa niezale no ci banku centralnego i po-

trzeby jednolitych regulacji prawnych jest obecnie przedmiotem o ywionej dys-

kusji13. Niezale no  banku centralnego jest trudna do zmierzenia. Dlatego 

w badaniach skupiono si  na niezale no ci prawnej (de jure) wynikaj cej zapi-

sów w prawie b d  statucie banku centralnego, odbiegaj cej nieco od niezale -

no ci faktycznej (de facto). Niezale no  prawna w du ym stopniu warunkuje 

niezale no  faktyczn  banku centralnego. Najwa niejsze miary niezale no ci 

prawnej stworzyli: A. Alesina (A), V. Grill, D. Masciandaro i G. Tabellini 

(GTM), S. Eijffner i E. Schaling (ES) oraz A. Cukerman (wariant niewa ony 

LVAU lub wa ony LVAW). Wszystkie cztery maj  podobn  konstrukcj , opart  

na nadawaniu rang poszczególnym elementom niezale no ci banku centralnego14. 

Niezale no  Europejskiego Banku Centralnego nale y rozpatrywa  w wie-

tle nast puj cych aspektów: 

— niezale no ci personalnej, 

— niezale no ci finansowej, 

                                                 
13 Por. L. Jasi ski, Finanse, bank centralny, system bankowy. Bia a Ksi ga, Polska – Unia Euro-

pejska. Opracowania i analizy, URM, Warszawa 1993, s. 30–34. 
14 M. Kowalak, Bankowo  centralna od A do Z, Jako ciowe aspekty polityki wspó czesnego ban-

ku centralnego, „Bank i Kredyt”, marzec 2006 r., s. 10. 
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— niezale no ci instytucjonalnej, 

— niezale no ci funkcjonalnej. 

Wszystkie te rodzaje niezale no ci nale y rozpatrywa  z punktu widzenia 

niezale no ci politycznej, która stwarza fundamenty prawid owego funkcjono-

wania Europejskiego Banku Centralnego. Literatura dotycz ca problemu nieza-

le no ci banku centralnego w zbyt s abym stopniu akcentuje niezale no  poli-

tyczn , obejmuj c  wy ej wymienione rodzaje niezale no ci (niezale no  per-

sonalna, finansowa, instytucjonalna i funkcjonalna). Pomini cie tego aspektu 

jest istotnym b dem. W dalszych rozwa aniach, zawartych w tym tek cie, po-

staram si  wykaza , i  aspekt polityczny jest jednym z najwa niejszych aspek-

tów niezale no ci EBC. 

Niezale no  personalna Europejskiego Banku Centralnego przejawia si  w: 

— sposobie mianowania cz onków organów decyzyjnych banku centralnego; 

— d ugo ci kadencji; 

— gwarancji, e ewentualne ich odwo anie nie nast pi z innych powodów ni  

te, które s  zawarte w przepisach prawnych; 

— zakazie jednoczesnego wykonywania innych zawodów oraz pe nienia funk-

cji publicznych; 

— odpowiednim poziomie wynagrodzenia dla osób zasiadaj cych w organach 

decyzyjnych. 

Kluczowym cia em decyzyjnym Europejskiego Banku Centralnego jest Rada 

Prezesów. W jej sk ad wchodz  cz onkowie Zarz du EBC (sze cioosobowy za-

rz d) i prezesi banków centralnych UGiW w liczbie 15 osób. Prezesi banków 

centralnych wchodz cych w sk ad EBC w aden sposób nie mog  by  wi zani 

instrukcjami politycznymi w asnego kraju. Dlatego prawo europejskie bez-

wzgl dnie wymaga, aby konstytucje krajów cz onkowskich zapewni y pe n  

niezale no  banków centralnych, czyli uniezale nienie ich od wp ywów rz du 

danego kraju, dbaj c o to, aby w danym pa stwie by y dwa niezale ne o rodki 

maj ce wp yw na rozwój gospodarki. Prezesi wchodz cy w sk ad Rady s  prak-

tycznie nieodwo ywalni, jest to mo liwe tylko w przypadku pope nienia prze-

st pstwa lub choroby. 

Nale y zaznaczy , e polskie zapisy konstytucyjne stworzy y silne podwali-

ny niezale no ci politycznej Narodowego Banku Polskiego w relacjach z Sej-

mem, Rad  Ministrów i Ministerstwem Finansów. Wyeksponowany status nie-

zale no ci banku centralnego, zawarty w konstytucji, ustawie o NBP i ustawie 

Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r., pozwala uzna , i  ogólny kszta t NBP 

znacz co przybli a nas do standardów europejskiej bankowo ci centralnej. Opie-

raj c si  o przytoczone przepisy, niezale no  banku centralnego w Polsce jest 

chroniona w podobny sposób jak niezale no  EBC. 
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Wszyscy cz onkowie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego ma-

j  obowi zek reprezentowa  interesy UGiW jako ca o ci, a nie wyst powa  jako 

przedstawiciele poszczególnych pa stw, z których pochodz . Dlatego zgodnie 

z zasad  „jedna osoba, jeden g os”, ka dy z nich posiada jeden g os, niezale nie 

od tego, czy pochodzi z wielkiego, czy z ma ego kraju. Ten model zostanie 

zmieniony w momencie, gdy do UGiW przyst pi wi cej ni  15 pa stw. Mo e to 

nast pi  w 2009 roku, kiedy do strefy euro do czy S owacja, jako 16 pa stwo. 

Obecnie decyzje podejmowane przez Rad  s  uchwalane zwyk  wi kszo ci  

g osów przy tajnym g osowaniu. Nie potrzeba stosowa  ani jednomy lno ci, ani 

wi kszo ci kwalifikowanej. Na uwag  zas uguje fakt, e wyniki g osowa  Rady 

nie s  publikowane. Dzieje si  tak dlatego, aby cz onkowie Rady nie byli pod-

dawani politycznej presji ze wzgl du na to, jak zag osowali. Wyst puj c w Ra-

dzie jako eksperci, podejmuj  decyzje dotycz ce ca ej strefy euro. Ten fakt 

wzmacnia zasad  reprezentowania ca o ci strefy euro przez cz onków Rady, 

a nie w asnego kraju. Jest to wa ny element wzmacniaj cy niezale no  perso-

naln  Europejskiego Banku Centralnego. Pewnego rodzaju anonimowo  daje 

mo liwo  podj cia merytorycznych, bardziej obiektywnych decyzji pozbawio-

nych presji politycznej. System g osowania w Europejskim Banku Centralnym, 

jak ju  wspomniano, ulegnie zmianie, gdy strefa euro b dzie liczy a wi cej ni  

15 krajów. Wówczas nie wszyscy b d  mieli sta e prawo g osu na posiedzeniach 

Rady Prezesów. Po rozszerzeniu UGiW ponad 15 cz onków, kraje zostan  po-

dzielone na trzy grupy w zale no ci od wielko ci PKB i udzia u w zagregowa-

nym bilansie instytucji finansowych15. Pierwszy czynnik b dzie mia  du o wi k-

sze znaczenie. W pierwszej grupie znajdowa  si  b dzie pi  najwi kszych 

pa stw. W zale no ci od rozszerzania strefy, prawo g osu b dzie mia o pi ciu 

albo czterech prezesów. W grupie drugiej znajdzie si  od 11 do 16 krajów. Pra-

wo g osu b dzie mia o od 8 do 10 prezesów z tej grupy. Polska b dzie znajdo-

wa a si  w tej w a nie grupie. Trzecia grupa zostanie utworzona, gdy strefa euro 

b dzie mia a przynajmniej 22 cz onków. Utworz  j  najmniejsze pa stwa, a pre-

zesi b d  najrzadziej uczestniczy  w g osowaniach. Ten system sprawi, e naj-

wi ksze pa stwa nie b d  mog y zbyt d ugo pozosta  bez prawa g osu. 

Prezesa i wiceprezesa oraz czterech cz onków zarz du mianuje si  za wspól-

nym porozumieniem rz dów pa stw cz onkowskich strefy euro na podstawie re-

komendacji Rady Unii Europejskiej, po uzyskaniu opinii Parlamentu Europej-

skiego oraz Rady Prezesów (nazywanej Rad  Zarz dzaj c ). Kadencja Zarz du 

trwa osiem lat i odwo anie cz onków jest równie  praktycznie niemo liwe. Usta-

lenie tak d ugiej kadencji uniezale nia Zarz d od wp ywów politycznych, jakie 

                                                 
15 W. Paczy ski, Instytucjonalne wyzwania dla polityki monetarnej w du ej strefie euro, „Bank 

i Kredyt”, marzec 2005 r., s. 44. 
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mog  nast pi  po zmianie premiera lub prezydenta w krajach wchodz cych 

w sk ad Unii Europejskiej. Kadencja rz dów pa stw wchodz cych do UE wyno-

si 4 do 5 lat. 

Je li cz onek zarz du EBC przesta  spe nia  wymagania konieczne do wy-

konywania jego obowi zków lub je li dopu ci  si  powa nego przewinienia, je-

go dymisj  mo e orzec tylko Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci, na wniosek 

Rady Prezesów lub Zarz du Banku. Decyzja o odwo aniu prezesa krajowego 

banku centralnego przez w adze krajowe, z powodu niespe nienia przez niego 

warunków koniecznych do wykonywania obowi zków lub dopuszczenia si  

powa nego przewinienia, mo e zosta  zaskar ona przez danego prezesa lub Ra-

d  Prezesów EBC do Europejskiego Trybuna u Sprawiedliwo ci16. Posiedzenia 

zarz du odbywaj  si  co najmniej raz w tygodniu, a decyzje podejmowane s  

zwyk  wi kszo ci  g osów. W przypadku równej ilo ci g osów decyduje g os 

przewodnicz cego. 

Kolejnym organem decyzyjnym EBC jest Rada Ogólna. Sk ada si  ona 

z prezesa i wiceprezesa EBC oraz prezesów wszystkich banków centralnych 

pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. W obradach Rady mog  bra  udzia  

pozostali cz onkowie Zarz du i przedstawiciel Komisji Europejskiej, nie maj  

oni jednak prawa g osu podczas obrad. Przedstawiciele Rady zbieraj  si  raz na 

trzy miesi ce. Podstawowe zadania Rady Ogólnej to: 

— ocena gospodarek pa stw, które nie przyst pi y jeszcze do strefy euro, 

z punktu widzenia ich przygotowania do tego procesu; 

— udzia  w koordynacji polityki pieni nej, ukierunkowanej na utrzymanie sta-

bilnych cen w pa stwach nieb d cych cz onkami strefy euro. 

Spe nienie niezale no ci personalnej Europejskiego Banku Centralnego 

wymaga gwarancji zawartych w statutach narodowych banków centralnych. Za-

liczamy do nich: 

— prezesi narodowych banków centralnych sprawuj  swoj  funkcj  w ramach 

co najmniej 5-letniej kadencji (w Polsce kadencja Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego trwa 6 lat); 

— prezes narodowego banku centralnego nie mo e zosta  odwo any z powo-

dów innych ni  w sytuacji, kiedy przesta  spe nia  warunki wymagane do 

wykonywania swoich obowi zków lub za ra ce naruszenie obowi zków 

s u bowych; 

— inni cz onkowie uczestnicz cy w procesie decyzyjnym narodowych banków 

centralnych s  zabezpieczeni tak samo jak ich prezesi17. 

                                                 
16 R. Wierzba, Bankowo  centralna od A do Z, Europejski Bank Centralny, „Bank i Kredyt”, li-

piec 2006 r., s. 14. 
17 D. Williams, R. Reid, Bank centralny Europy, [w:] Euro. Wspólna waluta, red. P. Temperton, 

Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 100. 
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Kolejnym rodzajem niezale no ci Europejskiego Banku Centralnego jest 

niezale no  finansowa. Przez poj cie „niezale no  finansowa” rozumie si  

zdolno  narodowych banków centralnych do samodzielnego zaopatrywania si  

w rodki finansowe niezb dne do prawid owego wype niania zada 18. Rozwi -

zaniem gwarantuj cym niezale no  finansow  Europejskiego Banku Central-

nego jest posiadanie przez ten bank w asnego bud etu i w asnych róde  finan-

sowania. ród em finansowania EBC jest kapita  wnoszony przez banki central-

ne krajów cz onkowskich UE. Finanse EBC s  wy czone z ogólnego bud etu 

Unii Europejskiej. Warto zaznaczy , e kraje cz onkowskie UE równie  posia-

daj  niezale no  finansow  od rz du. Taka sytuacja powoduje wzmocnienie 

uniezale nienia si  EBC od nacisków politycznych zwi zanych z ewentualnym 

udzia em rz dów w finansowaniu dzia alno ci banku. Udzia  w kapitale Euro-

pejskiego Banku Centralnego okre lany jest na podstawie liczby ludno ci i wy-

soko ci PKB danego pa stwa19. Kapita  ten wnoszony jest w znacznej wi kszo-

ci przez banki narodowe krajów euro. Natomiast banki centralne pa stw spoza 

UGiW maj  obowi zek pokrycia cz ci kosztów operacyjnych EBC, ponoszo-

nych w zwi zku z udzia em tych banków w Europejskim Systemie Banków 

Centralnych, poprzez wniesie niewielkiego procenta subskrybowanego przez nie 

kapita u. Banki centralne spoza strefy euro, wnosz ce t  warto  kapita u, nie 

maj  prawa do udzia u w podlegaj cych podzia owi zyskach EBC ani obowi z-

ku pokrywania jego strat, które mog  wynikn  podczas prowadzonej dzia alno-

ci. Wysoko  kapita u pocz tkowego EBC zosta a okre lona w art. 28.1 Statutu 

w wysoko ci 5 mld. euro. Brak niezale no ci finansowej banków centralnych 

spowodowa oby zagro enie niezale no  instytucjonalnej, personalnej i funk-

cjonalnej, a w konsekwencji – utrat  niezale no ci politycznej. 

Niezale no  instytucjonalna wyra a si  tym, e jedynym podmiotem upraw- 

nionym do podejmowania decyzji dotycz cych polityki pieni nej s  organy 

banku centralnego, które w swojej dzia alno ci nie mog  kierowa  si  jakiego-

kolwiek rodzaju wytycznymi, poleceniami czy sugestiami ze strony rz du, par-

lamentu, prezydenta czy innych organów pa stwa b d  instytucji mi dzynaro-

dowych. Traktat zakazuje stosowania, w relacjach mi dzy bankiem centralnym 

a rz dem, nast puj cych praktyk: 

— zatwierdzania, zawieszania, opó niania, wetowania lub anulowania decyzji 

banku centralnego przez rz d lub jego agendy (ministra finansów); 

— poddania kontroli decyzji banku centralnego z punktu widzenia jego meryto-

rycznej poprawno ci i legalno ci;  

                                                 
18 D. Sobczy ski, Euro – historia, praktyka, instytucje, Wyd. KiK Konieczny i Kruszewski, War-

szawa 2002, s. 82. 
19 K. Cholawo-Sosnowska, K. Karbowska, A. Wnukowska, Instytucje UE, Wyd. Sejmowe, War-

szawa 2005, s. 228. 
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— zasiadania w organach banku centralnego przedstawicieli rz du (b d  jego 

agend) z prawem g osu podczas podejmowania decyzji; 

— stosowania obowi zku konsultowania projektów decyzji banku centralnego 

z przedstawicielami rz du b d  innych instytucji20. Powy sze za o enia nie 

maj  zastosowania w przypadku obowi zku sk adania przez prezesów naro-

dowych banków centralnych sprawozda  parlamentom, jednocze nie chodzi 

o udzielenie informacji ex post i jest oczywiste, i  prezes nie jest w aden 

sposób odpowiedzialny przed parlamentem21. 

Niezale no  instytucjonalna EBC oznacza, e jest instytucj  niezale n  od 

innych instytucji wspólnotowych. Powoduje to, e w adze polityczne Unii Euro-

pejskiej nie maj  prawa ingerowa  w dzia alno  Europejskiego Banku Central-

nego. W zwi zku z brakiem odpowiedzialno ci EBC przed Parlamentem Euro-

pejskim – jedynym organem pochodz cym z bezpo rednich wyborów – i nie-

mo no ci  dokonania przez PE adnych zmian w statusie EBC i Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych, czy te  brakiem rzeczywistego wp ywu PE na 

funkcjonowanie EBC, legitymizacja demokratyczna EBC nie ma miejsca. Przyj-

muj c, e EBC „powinien” by  w jaki  sposób odpowiedzialny przed PE, mieli-

by my w tej sytuacji do czynienia z tzw. deficytem demokracji22. 

Niezale no  instytucjonalna EBC wyra a si  tak e w kompetencjach regu-

lacyjnych wynikaj cych z powierzonych mu zada . Jest on bowiem uprawniony, 

zgodnie z art. 34 statutu, do wydawania rozporz dze , decyzji, zalece  oraz opi-

nii. Wa nym uprawnieniem, z punktu widzenia skuteczno ci dzia a  Europej-

skiego Banku Centralnego, jest to, e mo e w granicach i na warunkach przyj -

tych przez Rad , zgodnie z procedur  okre lon  w art. 42 statutu, nak ada  

grzywny lub op aty karne na przedsi biorstwa za niewype nienie zobowi za  

okre lonych jego rozporz dzeniami i decyzjami. EBC ma równie  prawo do 

ochrony swoich prerogatyw przed Europejskim Trybuna em Sprawiedliwo ci 

oraz dochodzenia przed nim wype niania zobowi za  wynikaj cych z Traktatu 

i Statutu23. Je eli Europejski Bank Centralny uznaje, e narodowy bank central-

ny nie wype ni  swoich zobowi za  przewidzianych w statucie, wydaje w tej 

sprawie opini  z uzasadnieniem, umo liwiaj c uprzednio danemu bankowi cen-

tralnemu przedstawienie swoich uwag. Je eli narodowy bank centralny nie za-

                                                 
20 W. Baka, Bankowo  centralna – funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Mened era i Ban-

kowca, Warszawa 2001, s. 282. 
21 D. Sobczy ski, Euro – historia, praktyka, instytucje, Wyd. KiK Konieczny i Kruszewski, War-

szawa 2002, s. 82. 
22 T. Kubin, Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Wyd. U , Katowice 

2007, s. 303. 
23 R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, Twigger, Warszawa 2003, s. 46. 
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stosuje si  do wydanej opinii, w terminie okre lonym przez EBC, ten ostatni 

mo e wnie  spraw  do Trybuna u Sprawiedliwo ci24. 

Kolejnym rodzajem niezale no ci Europejskiego Banku Centralnego jest 

niezale no  funkcjonalna. Niezale no  funkcjonalna wyra a si  w tym, e 

banki centralne s  wyposa one w odpowiednie uprawnienia i narz dzia dzia a-

nia, zarówno o charakterze administracyjnym, jak i ekonomicznym, które umo -

liwiaj  podejmowanie przez nie w sposób samodzielny skutecznych dzia a  

zwi zanych z tworzeniem i realizacj  polityki pieni nej25. 

Ten rodzaj niezale no ci gwarantuje bankowi centralnemu realizacj  g ów-

nego celu, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Realizacj  tego celu 

daje zapis Traktatu art. 104: „Przekroczenie kont lub jakakolwiek inna forma 

kredytu udzielonego przez Europejski Bank Centralny czy krajowe banki cen-

tralne krajów cz onkowskich [...] instytucjom Wspólnoty, rz dów centralnych, 

regionalnych lub lokalnych w adz publicznych jest zakazane; tak samo zakazane 

jest nabywanie bezpo rednio od nich przez EBC lub krajowe banki centralne in-

strumentów d u nych”26. Takie postawienie sprawy powoduje oddzielenie banku 

centralnego od rz du, wzmacniaj c jego niezale no  polityczn  w aspekcie nie-

zale no ci funkcjonalnej. Uniemo liwia bezpo rednie finansowanie deficytów 

publicznych przez emisj  dodatkowego pieni dza i daje mo liwo  samodziel-

nego podejmowania dzia a  zwi zanych z tworzeniem i realizacj  polityki pie-

ni nej. Brak tego zapisu doprowadzi by do tego, e bank centralny móg by by  

zmuszony do druku pieni dza w celu finansowania deficytu bud etowego, co 

nieuchronnie prowadzi do inflacji. 

Europejski Bank Centralny otrzyma  szersze uprawnienia w sferze polityki 

kursowej w czasie nieoficjalnego szczytu Ecofin w Mondorf w roku 1997, 

a traktat z Maastricht stwierdza, e wszelkie decyzje Rady Europejskiej dotycz -

ce wymiany walutowej nie mog  „narusza  g ównych celów ESBC w kwestii 

utrzymywania stabilno ci cen”. Jednocze nie nie ma w tpliwo ci co do tego, e 

mog  pojawi  si  spory pomi dzy ró nymi instytucjami Unii w razie wyst pie-

nia zak óce  kursów27. 

W Unii Gospodarczej i Walutowej naruszenie niezale no ci Europejskiego 

Banku Centralnego jest trudne, poniewa  jakiekolwiek zmiany w statucie banku 

wymagaj  zmiany Traktatu o Wspólnotach Europejskich. Do tego wymagana 

jest zgoda wszystkich krajów cz onkowskich strefy euro i jest to praktycznie 

niemo liwe. 

                                                 
24 Protokó  w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego art. 35.6. 
25 W. Baka, op. cit., Warszawa 2001, s. 283. 
26 P. De Grauwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003, s. 166 
27 D. Williams, R. Reid, op. cit., s. 100. 
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Nale y podkre li , e w ostatnim czasie politycy w Europie, w tym i w Pol-

sce, starali si  kwestionowa  niezale no  banków centralnych. Zdecydowany 

atak na niezale no  Europejskiego Banku Centralnego przypu ci  obecny pre-

zydent Francji Nicolas Sarkozy. Dokona  tego podczas kampanii wyborczej 

w 2007 r., obwiniaj c EBC za zbyt wysoki kurs euro i problemy francuskich 

przedsi biorców. Domaga  si  obni enia stóp procentowych. Uzna , e Europej-

ski Bank Centralny powinien konsultowa  swoj  polityk  z eurogrup , czyli 

zgromadzeniem ministrów finansów pa stw cz onkowskich Unii Gospodarczej 

i Walutowej. Dzia anie to jednak nie przynios o adnego skutku. Zosta o skryty-

kowane przez wielu polityków europejskich, w tym przez Angel  Merkel i ko-

misarza Joaquina Alumni . 

Zwolennicy niezale no ci banku centralnego podkre laj  korzy ci p yn ce 

z tego tytu u. Jedn  z linii argumentacji na rzecz niezale no ci politycznej banku 

centralnego jest analiza przyczynowo-skutkowa. Wskazuje si , e niezale ny 

bank centralny jest bardziej odporny na dzia anie polityki, w tym politycznego 

cyklu wyborczego, wyra aj cego si  m.in. w presji na obni enie stóp procento-

wych i zwi kszenie poda y pieni dza ponad dopuszczalne granice, zw aszcza 

w okresach poprzedzaj cych wybory parlamentarne czy prezydenckie. Zwraca 

si  ponadto uwag , e bank centralny uwolniony od presji politycznej mo e 

dzia a  bardziej d ugofalowo, opiera  swoje decyzje na obiektywnej ocenie sy-

tuacji i realistycznych prognozach oraz racjonalnych przes ankach wyboru. Tym 

samym lepiej mo e chroni  stabilno  pieni dza oraz przyczynia  si  do rozwi -

zywania najistotniejszych problemów spo eczno-ekonomicznych28. 

W mojej ocenie polityczna niezale no  Europejskiego Banku Centralnego 

prowadzi do wi kszej stabilno ci monetarnej i uniemo liwia wykorzystanie poli-

tyki monetarnej do realizacji dora nych interesów politycznych. Niezale no  

EBC wzmacnia demokratyczny charakter funkcjonowania UGiW. Przeciwdzia a 

bowiem koncentracji decyzji w r kach jednego organu w adzy. Niezale no  po-

lityczna, jak  posiada Europejski Bank Centralny, nie oznacza, e pozostaje on 

poza kontrol  demokratyczn . Powi zanie Unii Europejskiej z systemami demo-

kratycznymi jest jedn  z powa niejszych cech sk adaj cych si  na jej instytucjo-

nalizacj  i wysok  rang  mi dzynarodow 29. Nale y jednak zwróci  uwag  na 

fakt, e tak naprawd  cia a decyzyjne w banku wybierane s  przez polityków. 

W Europejskim Banku Centralnym, jak wcze niej zasygnalizowano w tek cie, 

zarz d powo uje si  na podstawie rekomendacji Rady Unii Europejskiej po uzy-

skaniu opinii Parlamentu Europejskiego. Do Rady Unii Europejskiej nale  mi-

                                                 
28 W. Baka, Bankowo  centralna, PWN, Warszawa 2005, s. 64. 
29 Szerok  analiz  pozycji mi dzynarodowej Unii przedstawia monografia: Pozycja Unii Europej-

skiej w wiecie. Aspekty prawne i polityczne, red. C. Mika, Toru  2005. 
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nistrowie reprezentuj cy interesy pa stw cz onkowskich, a wi c ludzie, którzy 

zale li si  tam dlatego, e ich ugrupowanie polityczne wygra o wybory parla-

mentarne w danym kraju. Natomiast przedstawiciele Parlamentu Europejskiego 

s  wybierani w wyborach powszechnych. Poszczególni kandydaci reprezentuj  

okre lone ugrupowania polityczne, nast pnie zwyci zcy tworz  frakcje poli-

tyczne dzia aj ce w Parlamencie Europejskim. Konkluduj c, uwa am, e nale y 

d y  do jak najwi kszego uniezale nienia politycznego Europejskiego Banku 

Centralnego. Model taki pog bi pragmatyzacj  ca ego systemu unijnego, uczyni 

z niego lepszy wzorzec do na ladowania i przyspieszy proces integracyjny, jak 

i poszerzeniowy. W obecnej dobie globalizacji rynków finansowych30, zjedno-

czona Europa musi wyst powa  na arenie mi dzynarodowej jako bardzo silny 

podmiot stosunków finansowych. 

Streszczenie 

Niezale no  polityczna Europejskiego Banku Centralnego 

Artyku  podejmuje problematyk  zwi zan  z niezale no ci  polityczn  Eu-

ropejskiego Banku Centralnego. Na wst pie autor charakteryzuje modele funk-

cjonowania banków centralnych. Przedstawia bank centralny jako instytucj  za-

le n , czyli podporz dkowan  rz dowi lub instytucj  niezale n  od rz du. 

W dalszej cz ci artyku u autor przytacza argumenty przemawiaj ce za poszcze-

gólnymi modelami bankowo ci centralnej. 

Niezale no  polityczn  banku centralnego autor rozpatruje w aspekcie per-

sonalnym, finansowym, instytucjonalnym i funkcjonalnym. Autor podaje rów-

nie  przyk ady naruszenia niezale no ci politycznej EBC. 

W zako czeniu artyku u podkre lono, e niezale no  polityczna Europej-

skiego Banku Centralnego uniemo liwia wykorzystanie polityki monetarnej do 

realizacji dora nych celów politycznych. Zdaniem autora nale y d y  do jak 

najwi kszego politycznego uniezale nienia EBC. W artykule autor podkre li  jed-

nak, e niezale no  polityczna EBC nie oznacza braku demokratycznej kontroli. 

Summary 

Political Independence of European Central Bank 

This article describes the issues associate with the political independence of 

the European Central Bank. In prelude author characterizes the functional mod-

                                                 
30 K. Marz da, Mi dzynarodowe problemy gospodarcze..., s. 481 i n. 
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els of the Central Bank. Presents Central Bank as institution dependent that is 

subordinated to government or institution independent of government. In further 

part of an article author is advancing arguments convincing for individual mod-

els of central baking. 

Political independence of Central Bank author is considering in personal, fi-

nancial, institutional and functional aspect. Author is setting an example of 

breaking political ECB independence. 

The article emphasizes that a politically independent European Central Bank 

hinders its ability to take advantage of monetary policies for temporary political 

gains. It is the author’s opinion that even with the goal of political independence 

for the ECB it does not mean that there will be an absence of democratic control. 


