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Wstêp
Celem artyku³u jest zaprezentowanie krytycznych pogl¹dów autora
na temat wspó³czesnej roli Narodowego Banku Polskiego (NBP). Pod
dyskusjê poddano nastêpuj¹c¹ tezê: czy NBP w sposób dostateczny
sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki narodowej? W opracowaniu zastosowano metodê obserwacyjn¹, dedukcjê i analizê krytyczn¹.

1. S³ów kilka o wspó³czesnej roli Narodowego Banku Polskiego
Odk³adanie dyskusji o roli NBP do czasu kiedy ostatecznie zostan¹
zrealizowane aktualnie dyskutowane propozycje Unii Europejskiej (UE) –
pakt fiskalny, unia bankowa, nadzór ostro¿noœciowy – a tak¿e do decyzji
o przyst¹pieniu Polski do strefy euro, oznacza utrzymanie stanu obecnego na wiele lat. Aktualny stan polskiej gospodarki œwiadczy o potrzebie
zabrania g³osu w dyskusji nad jej przysz³oœci¹. Dotyczy to w g³ównej mierze udzia³u tematyki wspó³czesnej roli banku centralnego i jego mo¿liwoœci oddzia³ywania na wzrost gospodarczy ka¿dego kraju. W podjêtej
problematyce brak jest modelu docelowego w UE [Groszek, 2012].
W dzia³aniach UE w tej dziedzinie jest wiêcej chaosu ni¿ ostatecznych decyzji. Dlatego, oceniaj¹c dzia³alnoœæ NBP, nie mo¿na przewidzieæ, jaka
bêdzie przysz³a rola polskiego banku centralnego. Rewolucyjne zmiany
to sprawa przysz³oœci, a NBP dzia³a tu i teraz. Dlatego wa¿ne jest, aby
w œrodowisku naukowym trwa³a o¿ywiona dyskusja na ten temat, przek³adaj¹ca siê na praktykê.

2. Cel Narodowego Banku Polskiego
Dzia³alnoœæ NBP koncentruje siê zgodnie z celem ustalonym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 1997,
Nr 140, poz. 938, tj. Dz. U. 2005, Nr 1, poz. 2 z póŸn. zm.) na stabilizacji cen
– a nie na celu ustalonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ten
sposób NBP nie musi uwzglêdniaæ w swojej dzia³alnoœci jako jednego
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z celów podstawowych wzrostu gospodarczego czy bezrobocia. Tymczasem praktyka banków centralnych znacznie wykracza poza cel inflacyjny, a nasza gospodarka jako jedna z najs³abszych w UE (65% œredniego
PKB w UE na mieszkañca [Eurostat, 2012, s. 2]) wymaga dodatkowego
wsparcia. Tak s³aba pozycja Polski wyró¿nia j¹ na tle innych krajów Unii
i bez podjêcia radykalnych kroków, sytuacja ta nie zmieni siê w przysz³oœci. Maj¹c to na uwadze, niezrozumia³ym jest, dlaczego tak niewielu
ekonomistów zajmuje siê tematyk¹ zmniejszania tych ró¿nic miêdzy krajami wiod¹cymi UE a Polsk¹ [Matkowski, Próchniak, 2012, s. 1 i nast.].
Banki centralne, a w szczególnoœci System Rezerwy Federalnej (FED,
Federal Reserve System) i Europejski Bank Centralny (ECB, European
Central Bank), znacznie rozszerzaj¹ cel swojej dzia³alnoœci. Poza stabilnoœci¹ monetarn¹ coraz wiêksz¹ rolê odgrywa element stabilnoœci finansowej. W rzeczywistoœci stabilnoœæ monetarna przesta³a byæ gwarantem stabilnoœci finansowej. Kryzys wykaza³, ¿e strategia bezpoœredniego
celu inflacyjnego (BCI) okaza³a siê nieskuteczna. Oznacza to, ¿e istnieje
potrzeba poddania weryfikacji zasadniczego celu wspó³czesnego banku
centralnego, jakim by³o dotychczas elastyczne zwalczanie inflacji. Najbardziej rozwiniête kraje na œwiecie stymuluj¹ swoje gospodarki, obni¿aj¹c koszt kredytów, os³abiaj¹c swoje waluty po to, by utrzymaæ dodatnie
tempo wzrostu gospodarczego, wzrost konsumpcji i poprawê koniunktury gospodarczej. W tym celu wykorzystywane s¹ stopy procentowe
kszta³tuj¹ce siê na poziomie bliskim zera (zob. tabl. 1).
Poniewa¿ stopy procentowe jako instrument banku centralnego straci³y na znaczeniu, osi¹gaj¹c punkt zerowy, banki centralne zastosowa³y
metody niestandardowe. Powsta³y dwa nowe zjawiska w dzia³alnoœci
banków centralnych [Kokoszczyñski, 2012, s. 14]. Po pierwsze, zaczê³y
one dostarczaæ p³ynnoœæ, kupuj¹c niep³ynne aktywa. Dzia³alnoœæ ta ma
charakter quasi-fiskalny. Po drugie, czêœciowo fiskalny charakter dzia³ania
banków centralnych oraz usytuowanie polityki makroostro¿noœciowej
w banku centralnym zmuszaj¹ bank centralny do wspó³pracy z rz¹dem,
a to zmniejsza niezale¿noœæ banku centralnego.
Aktualnie prowadzona polityka pieniê¿na Stanów Zjednoczonych
wspiera wzrost gospodarczy. Podniesienie koniunktury jest cen¹ podwy¿szenia inflacji [Szpunar, Koziñski, 2012, s. 355]. Europejski Bank Centralny zmienia swoj¹ politykê, gdy¿ stabilnoœæ cen staje siê celem równorzêdnym dla wzrostu gospodarczego i stabilnoœci finansowej. Stosuje
wiele nowych rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych stabilnoœci rynków finansowych
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i podtrzymuj¹cych p³ynnoœæ, niskie oprocentowanie, szersze operacje
otwartego rynku, bezpoœredni zakup niektórych aktywów d³u¿nych
[Raczko, 2012].
Tablica 1. Podstawowe stopy procentowe banków centralnych wg stanu na
19 lipca 2013 r.
Kraj

Obecna stopa
procentowa
(w %)

Poprzednia stopa
procentowa
(w %)

Data zmiany

Japonia

0,10

0,10

05.10.2010

Stany Zjednoczone

0,25

1,00

16.12.2008

Szwajcaria

0,25

0,50

12.03.2009

Czechy

0,05

0,25

01.11.2012

Dania

0,20

0,30

02.05.2013

Wielka Brytania

0,50

1,00

05.03.2009

Strefa euro (ECB)

0,50

0,75

02.05.2013

Szwecja

1,00

1,25

18.12.2012

Kanada

1,00

0,75

08.09.2010

Norwegia

1,50

1,75

14.03.2012

Turcja

1,50

1,75

17.12.2010

Polska

2,50

2,75

03.07.2013

ród³o: Dane banków centralnych.

W komunikacie z 12 grudnia 2012 r. FED og³osi³, ¿e bêdzie prowadzi³
politykê zerowych stóp procentowych i drukowania pieni¹dza tak d³ugo,
a¿ bezrobocie spadnie poni¿ej 6,5%, pod warunkiem ¿e prognoza inflacji
nie przekroczy 2,5%, czyli o 0,5 p.p. wiêcej ni¿ dotychczasowy cel [Press
Release..., 2012]. Rodzi siê kontrowersyjne pytanie: czy w œwietle doœwiadczeñ zagranicznych mo¿na stwierdziæ, ¿e polityka NBP nie uwzglêdnia
tendencji œwiatowych, nie dba o wzrost gospodarczy czy zatrudnienie?
OdpowiedŸ nie jest jednoznaczna, ale w œrodowisku akademickim nie powinno unikaæ siê odpowiedzi na tak trudne pytania.
Tradycyjny cel NBP – stabilizacja cen – bardzo zawê¿a mo¿liwoœæ
dzia³ania Banku Centralnego. Praktycznie oznacza on, ¿e problem wzrostu
gospodarczego i równowagi finansowej nie s¹ przedmiotem g³ównego
zainteresowania NBP. Œwiadcz¹ o tym wysoka stopa procentowa i czêste
jej podwy¿szanie (20 razy w latach 2000-2012). Tymczasem Konstytucja
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Rzeczypospolitej Polskiej okreœla inaczej cel dzia³ania NBP – dba³oœæ
o wartoœæ pieni¹dza, a to oznacza nie tylko stabilnoœæ cen, ale te¿ rozwój
gospodarczy.
W tej sytuacji, je¿eli NBP ma sprzyjaæ rozwojowi naszej gospodarki,
to nale¿y siê zastanowiæ:
– nad rol¹ Rady Polityki Pieniê¿nej (RPP), która stanowi zaprzeczenie
niezale¿noœci NBP,
– nad celem dzia³alnoœci NBP, który nie mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie
do stabilizacji cen,
– nad uruchomieniem nowych instrumentów w postaci gwarancji bankowych i rozszerzeniem funkcji ostatniego po¿yczkodawcy,
– czy nie nale¿y okreœliæ s³u¿ebnej roli banków komercyjnych wobec
polskiej gospodarki narodowej (m.in. bior¹c pod uwagê publikacje
o ich nieprzychylnych dzia³aniach).

3. Propozycje zmiany roli Narodowego Banku Polskiego
Je¿eli polska gospodarka chce siê szybciej rozwijaæ, musi mieæ wsparcie ze strony NBP i systemu bankowego. Takiego wsparcia niestety nie
otrzymuje w wystarczaj¹cym stopniu. Narodowy Bank Polski (a dok³adniej RPP) koncentruje siê wy³¹cznie na osi¹ganiu celu inflacyjnego, co nie
jest wystarczaj¹cym dzia³aniem, które by sprzyja³o rozwojowi gospodarki. Równoczeœnie ka¿dy wzrost stóp procentowych ma wp³yw nie tylko na stopê inflacji (na ogó³ jest to wp³yw minimalny), ale przede wszystkim na zysk banków komercyjnych, w tym w wiêkszoœci o kapitale
zagranicznym (transfer dywidendy).
System bankowy jest zainteresowany przede wszystkim osi¹gniêciem
maksymalizacji zysku, który mo¿na by wytransferowaæ za granicê w formie dywidendy, a tak¿e w wyniku odpowiednich operacji bankowych.
Polski system bankowy powinien pe³niæ s³u¿ebn¹ funkcjê wobec gospodarki narodowej. Niestety, nie zauwa¿a tego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Konieczne jest wykorzystanie banków dla wszystkich grup
interesariuszy. Bank, z za³o¿enia, jest organizacj¹ spo³eczn¹ dzia³aj¹c¹ dla
dobrobytu jednostki i spo³eczeñstwa [Korenik, 2012, s. 165]. Tymczasem
rzeczywistoœæ stawia dzia³aj¹ce w Polsce banki w nieco innym œwietle.
Kryzys finansowy, mimo ¿e banki w Polsce nie zaanga¿owa³y swoich
œrodków w tzw. toksyczne aktywa, doprowadzi³ do powstania kryzysu
zaufania skutkuj¹cego zmniejszeniem siê wartoœci po¿yczek miêdzybankowych [Brzoza-Brzezina, 2011]. Czêœæ banków ma nadp³ynnoœæ, a czêœæ
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niedobór p³ynnoœci, co szczególnie widaæ w bankach spó³dzielczych.
Nadp³ynnoœæ sektora bankowego w Polsce w 2012 r. wynosi³a ponad
100 mld z³, podczas gdy w 2009 r. by³o to ok. 15 mld z³. Wed³ug stanu na
15 lutego 2013 r. nadp³ynnoœæ sektora bankowego wynosi³a 120, 4 mld z³.
Sektor bankowy równie¿ ograniczy³ akcjê kredytow¹1, co przyczyni³o siê
do zmniejszenia popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, a w rezultacie do spadku PKB ze 104,3% w 2011 r. do 102,5% w 2012 r. [NBP, 2013].
Nie ma w Polsce ¿adnej instytucji, która ocenia³aby, czy banki s³u¿¹
gospodarce, czy s¹ to przedsiêbiorstwa dobre wy³¹cznie dla siebie.
Zmiana roli NBP powinna polegaæ na tym, aby wp³ywa³ on na banki
komercyjne w ten sposób, by nie tylko dba³y o swój zysk, ale tak¿e pe³ni³y
s³u¿ebn¹ funkcjê w gospodarce. Znikomy udzia³ kredytu w finansowaniu
przedsiêbiorstw, maksymalizacja stóp procentowych i prowizji temu nie
sprzyjaj¹. Z przeprowadzonej przez Tax Care w 2012 r. wœród 14 dzia³aj¹cych w Polsce banków ankiety wynika, ¿e przedsiêbiorcom ubiegaj¹cym siê o kredyt na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ trudno jest oszacowaæ
koszt kredytu, poniewa¿ banki nie chc¹ udzielaæ informacji o wysokoœci
maksymalnych mar¿, a prowizje te¿ s¹ nieprzewidywalne (siêgaj¹ nawet
do 5% kwoty kredytu). Z badania tego wynika³o, ¿e oprocentowanie kredytu w wysokoœci 150 tys. z³ dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przez rok we wrzeœniu 2012 r. wynosi³o odpowiednio [Szymborska-Sutton, 2012]: w Banku BPS S.A. (WIBOR 1 lub 3M plus
mar¿a 4%, co we wrzeœniu dawa³o stawkê oprocentowania 8,89% lub
8,95%), w Banku Pocztowym S.A. (WIBOR 3M plus mar¿a 3,7%, czyli
8,65%), w Idea Banku S.A. (WIBOR 3M plus mar¿a 2% lub 3,5%, czyli
oprocentowanie wynosi³o odpowiednio 6,95% i 8,45%, przy czym ni¿sza
stawka dotyczy³a sytuacji, w której kredytobiorca skorzysta³ z dodatkowych produktów oferowanych przez bank), w ING Banku Œl¹skim S.A.
(oprocentowanie 8,51% lub 9,51%, jeœli nie zosta³a naliczona prowizja od
kredytu) oraz w Kredyt Banku S.A. (oprocentowanie wynosi³o od 8,90%
do 11,90%).
Wysoki poziom stóp procentowych, wysokie mar¿e i prowizje w Polsce (jedne z najwy¿szych w UE), nie s³u¿¹ ani polskiemu PKB, ani polskim
przedsiêbiorcom. Nale¿noœci kredytowe s¹ coraz trudniejsze do udŸwigniêcia przez polskich kredytobiorców. Dotyczy to zarówno gospodarstw
1

Z danych Biura Informacji Kredytowej opublikowanych w raporcie Kredyt Trendy z dnia
17 stycznia 2013 r. wynika, ¿e w III kwartale 2012 r. banki i SKOK-i udzieli³y 1550 tys.
kredytów konsumpcyjnych, co oznacza spadek rok do roku o 21,2%. Spadki wci¹¿ siê
pog³êbiaj¹ – po I pó³roczu 2012 r. wskaŸnik ten wynosi³ 17,5% [Kredyt Trendy, 2013, s. 1].
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domowych zad³u¿onych na koniec 2012 r. na olbrzymi¹ kwotê blisko
533 mld z³, jak i przedsiêbiorstw w kwocie nieco ponad 272 mld z³. Przy
tak niekorzystnych warunkach kredytowania trudno bêdzie utrzymaæ
zak³adany na 2013 poziom wzrostu PKB i inwestycji. Sk³onnoœæ przedsiêbiorstw do zad³u¿ania siê w bankach przy takim koszcie kredytu bêdzie mala³a, co spowoduje, ¿e liczba inwestycji zmaleje, konsumpcja równie¿, a bezrobocie wzroœnie. Tak wysoka cena pieni¹dza w Polsce jak
stopa referencyjna na poziomie 3,75% (wg stanu na luty 2013 r.), a zw³aszcza stopa lombardowa (5,25% wg stanu na luty 2013 r.) s³u¿y w najwiêkszym stopniu kapita³owi spekulacyjnemu oraz zagranicznym bankom
komercyjnym i instytucjom kredytowym, które dziêki utrzymywaniu
przez NBP wysokich stóp procentowych osi¹gaj¹ rekordowe zyski.
Zwiêkszenie roli NBP wymaga z jednej strony wprowadzenia nowych
instrumentów, takich jak bezpoœrednie gwarancje czy te¿ niskooprocentowane kredyty dla banków. Z drugiej strony, konieczne jest przejêcie
przez NBP nadzoru ostro¿noœciowego (w ramach dzia³ania ECB) oraz
nadzoru mikroostro¿noœciowego. Oznacza to przejêcie nadzoru bankowego z KNF i przeniesienie go z powrotem do NBP.
Nadzór nie ma dbaæ wy³¹cznie o interesy w³aœcicieli banków komercyjnych. Nadwy¿ka p³ynnoœci (powy¿ej 100 mld z³) w kilku wiêkszych
bankach nie jest wykorzystana w celach akcji kredytowej2. Czy nie nale¿y
tego traktowaæ jako nadmiernej ostro¿noœci KNF? Czy po to wprowadza
siê w Polsce wytyczne KNF?

4. Zmiana roli Rady Polityki Pieniê¿nej
W sk³ad RPP wchodzi dziesiêæ osób: prezes NBP, trzech cz³onków
powo³ywanych przez sejm, trzech przez senat i trzech przez prezydenta.
Nie wszyscy cz³onkowie RPP spe³niaj¹ kryteria ustawowe (wiedza lub
doœwiadczenie z zakresu finansów i polityki pieniê¿nej). Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e pogl¹dy polityczne cz³onków Rady mog¹ mieæ wp³yw na decyzje RPP. Niektórzy cz³onkowie Rady mog¹ odczuæ, ¿e interes partyjny
jest wa¿niejszy od interesu gospodarki narodowej. Decyzje cz³onków
RPP s¹ nieprzewidywalne. „Jastrzêbie” przemieniaj¹ siê w „go³êbie”. Nie
mówi¹, co myœl¹ [Noga, 2012]. Najbardziej konsekwentni w g³osowaniach nad wnioskami o obni¿enie stóp procentowych s¹ Andrzej Bratkowski i El¿ieta Chojna-Duch, reprezentuj¹cy „go³êbie”.
2

A nieoficjalnie czêœciowo transferowanych przy pomocy ró¿nych operacji do „banków
matek” [Gazeta Bankowa, 2012].
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Rada Polityki Pieniê¿nej w sposób bezwzglêdny realizuje cel dzia³ania
NBP, jakim jest utrzymanie stabilnoœci cen, nie uwzglêdniaj¹c wzrostu
gospodarczego, co mia³o miejsce w latach 2002-2004, a tak¿e w 2012 r. Pojawia siê zatem kolejne pytanie, na które warto poszukaæ odpowiedzi:
dlaczego w podobnej sytuacji podstawowa stopa czeskiego banku centralnego wynosi 0,25% a w Polsce 3,75%?
Niestety, mimo tego, ¿e NBP ma wspania³¹ kadrê ekonomiczn¹,
w ¿adnym ze swych licznych (zreszt¹ bardzo dobrych) opracowañ nie
upublicznia danych pokazuj¹cych, jak wp³yw decyzji RPP przek³ada siê
na zysk banków komercyjnych. A przecie¿ chodzi o setki mln z³. Cz³onkowie RPP uwa¿aj¹, ¿e mog¹ swymi pogl¹dami dzieliæ siê z otoczeniem, co
prowadzi do tego, ¿e polityka NBP jest ma³o przewidywalna.
Za politykê NBP odpowiada prezes NBP. Obalanie jego stanowiska
przez RPP musi g³êboko zastanawiaæ. Je¿eli chcemy wzmocniæ niezale¿noœæ NBP, trzeba zmieniæ ustawê o NBP. Rada Polityki Pieniê¿nej powinna mieæ g³os doradczy, a przynajmniej g³os prezesa NBP musi mieæ
charakter veta.

Zakoñczenie
Je¿eli NBP i banki komercyjne nie zaczn¹ w wiêkszym stopniu sprzyjaæ rozwojowi gospodarczemu, Polska bêdzie pozostawa³a w tyle jeszcze
przez wiele dziesi¹tków lat. Ograniczenie kryzysu finansowego zale¿y
nie tylko od dzia³alnoœci banku centralnego, ale tak¿e w du¿ym stopniu
od aktywnoœci systemu bankowego. Wiêkszoœæ banków komercyjnych
jest w³asnoœci¹ kapita³u zagranicznego i nie jest zainteresowana zwiêkszeniem akcji kredytowej. Konieczne jest zatem, aby NBP i KNF dysponowa³y wiedz¹ na temat tego, czy zgromadzone w Polsce depozyty s¹ wystarczaj¹ce w celu udzielenia kredytów, kto otrzymuje kredyty, czy tylko
przedsiêbiorstwa powi¹zane z kapita³em zagranicznym, czy ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa (MSP) s¹ kredytobiorcami tych banków. Czy nie ma
mo¿liwoœci interwencji ze strony NBP i KNF, chocia¿by w formie nag³aœniania danych o faktycznej dzia³alnoœci tych banków, a nie ograniczanie siê do zachwytu nad ich rentownoœci¹. Zaprezentowane w niniejszym
artykule opinie krytyczne mia³y na celu podkreœlenie wagi omawianej tematyki i zwrócenie uwagi praktyków i teoretyków na kwestie, które nie
maj¹ jednoznacznych rozwi¹zañ i za którymi trudno jest siê tak¿e
jednoznacznie opowiedzieæ. Niemniej, zamierzeniem autora by³o wska-
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zanie potrzeby przemyœleñ i dyskusji nad wybranymi problemami polskiej bankowoœci centralnej.
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Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie pogl¹dów dotycz¹cych
wspó³czesnej roli Narodowego Banku Polskiego w rozwoju polskiej gospodarki.
Krytyka Autora dotyczy celu banku centralnego, roli Rady Polityki Pieniê¿nej,
znaczenia polityki monetarnej we wzroœcie gospodarczym oraz zale¿noœci miêdzy polityk¹ banku centralnego a dzia³alnoœci¹ banków komercyjnych. Przedstawione stanowisko stanowi g³os w tocz¹cej siê obecnie na ca³ym œwiecie dyskusji o roli banku centralnego, st¹d te¿ autor zwraca uwagê na wiele kluczowych
kwestii, które do tej pory nie by³y chêtnie poruszane wœród polityków i ekonomistów.

S³owa kluczowe
bankowoœæ centralna, nadzór bankowy, polityka pieniê¿na

For the greater importance of the National Bank of Poland. Critical
thesis open to discussion (Summary)
The aim of this paper is to present views regarding the contemporary role of
the National Bank of Poland in the process of development of the Polish economy.
The Author’s criticism is related to the aim of the central bank, the role of the Monetary Policy Council, the role of monetary policy in the economic growth as well
as the interrelation between the central bank policy and the activity of commercial
banks. The stance presented in this article determines a stand on ongoing global
debates concerning the role of the central bank. Hence, the Author draws the
Readers’ attention to many key issues that have not been eagerly raised among
politicians and economists so far.
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