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ARTYKUŁY
STOPIEŃ AKTYWNOŚCI
POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Chociaż pojęcie tzw. aktywnej polityki pieniężnej nie ma dotąd powszechnie przyjętej definicji,
jej ewentualna ocena powinna na pewno uwzględniać zarówno stopień determinacji banku centralnego w przekładaniu statutowego celu polityki pieniężnej na jej codzienne prowadzenie, jak
i charakterystykę środowiska makroekonomicznego, w jakim dany bank centralny funkcjonuje.
W istocie bowiem złożoność makroekonomii i niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej
wpływają na zadania banku centralnego w zakresie polityki pieniężnej oraz na jego determinację w ich wykonywaniu. W związku z tym może się zdarzyć, że dwa banki centralne, w równym
stopniu zaangażowane w realizację swoich zadań, będą odmiennie reagować na zmiany sytuacji
gospodarczej. Zgodnie z tym poglądem w niniejszym artykule stwierdza się, że polityki pieniężnej prowadzonej przez EBC w ostatnich ośmiu latach nie sposób zrozumieć nie uwzględniwszy
silnego zakotwiczenia oczekiwań inf lacyjnych w strefie euro, stopnia sztywności jej gospodarki
oraz niekorzystnych wstrząsów makroekonomicznych, którym podlegała w tym okresie.

1

WPROWADZENIE

Banki centralne muszą stale dopasowywać
swoje decyzje w sprawie polityki pieniężnej do
aktualnej oceny stanu gospodarki, uwzględniając oczekiwany wpływ wcześniejszych decyzji
w tej dziedzinie. Analogicznie, obserwatorzy
zewnętrzni nieustannie oceniają, czy kurs polityki władz monetarnych jest właściwy,
a w szczególności czy decyzje podejmowane są
na czas. W tej sytuacji determinacja, z jaką
bank centralny faktycznie działa (tj. moment
i siła podejmowanych decyzji), oraz jej publiczny odbiór, są związane z dotychczasowymi
sukcesami w realizacji celów prowadzonej polityki, lecz nie w pełni od nich zależą (zwłaszcza publiczny odbiór). Dla przykładu, mimo
generalnych sukcesów EBC w utrzymywaniu
inflacji na poziomie zasadniczo zgodnym z jego
średnioterminowym celem, stopień aktywności
polityki pieniężnej EBC był niekiedy kwestionowany, zwłaszcza w okresie od czerwca
2003 r. do grudnia 2005 r., kiedy to przez długi
czas stopy procentowe pozostawały stabilne.
Sytuacja taka była po części odbiciem rozbieżności w ocenie stanu gospodarki i adekwatności
działań w zakresie polityki pieniężnej, ale mogła
również wynikać z pewnego niezrozumienia samego pojęcia aktywnej polityki pieniężnej i zbyt
uproszczonych ocen jej adekwatności. W niniejszym artykule przedstawia się różne sposoby ro-

zumienia pojęcia aktywnej polityki pieniężnej
i dowodzi się, że aby ocena stopnia aktywności
miała sens, powinna odnosić się co najmniej do
dwóch elementów – determinacji, z jaką bank
centralny realizuje swoje statutowe cele oraz charakterystyki środowiska makroekonomicznego,
w którym przyszło mu działać.
W części 2. artykułu przedstawiono różne rozumienia pojęcia aktywnej polityki pieniężnej i wyjaśniono, dlaczego najprostsza definicja, oparta
na częstotliwości i skali zmian stóp procentowych
w danym okresie, nie uwzględnia charakteru szoków gospodarczych oraz struktury gospodarczej.
W części 3. przeanalizowano niektóre problemy
związane z oceną aktywności banku centralnego
na podstawie empirycznie oszacowanych reguł
polityki pieniężnej i funkcji reakcji. W części 4.
pokazano, jak zjawiska elastyczności lub lepkości
cen oraz uporczywej inflacji mogą wpływać na
wiarygodność banku centralnego i prowadzoną
politykę pieniężną, modyfikując jej kształt.
W części 5. przedstawiono czynniki kluczowe dla
zrozumienia decyzji w sprawie polityki pieniężnej podejmowanych w przeszłości przez EBC
w odniesieniu do strefy euro: zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, sztywność cen i zespół niekorzystnych szoków, które dotknęły tę gospodarkę, a następnie omówiono rolę polityki pieniężnej EBC w utrzymaniu stabilności cen w opisanych warunkach. W części ostatniej przedstawiono wnioski.
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2	pojęcie aktywnej polityki pieniężnej
Nie ma zgody co do tego, co oznacza pojęcie „aktywnej” polityki pieniężnej. Staje się to szczególnie oczywiste, gdy porównuje się politykę pieniężną różnych banków centralnych. Jednym z pojawiających się często sposobów pomiaru aktywności polityki pieniężnej – choć nadmiernie
uproszczonym – jest porównanie częstotliwości
i amplitudy decyzji w sprawie polityki pieniężnej
w pewnym okresie, mierzonych na przykład zmiennością stóp procentowych ustalanych przez bank
centralny. Według takich miar, im częstsze i większe zmiany instrumentów polityki pieniężnej, tym
bardziej aktywny jest dany bank centralny. Dla
przykładu EBC od 1999 r. zmieniał swoja podstawową stopę procentową 22 razy. Cykl rozluźniania
polityki pieniężnej, który rozpoczął się w 2001 r.,
obejmował skumulowaną redukcję podstawowej
stopy procentowej o łącznie 275 punktów bazowych, która nastąpiła w serii siedmiu kroków.
W grudniu 2005 r. EBC rozpoczął odwracanie tego
cyklu i od tego czasu zmienił wysokość stóp procentowych pięć razy. W innych obszarach gospodarczych, np. w Stanach Zjednoczonych, zmiany
polityki pieniężnej w analogicznym okresie były
większe, zarówno pod względem częstotliwości,
jak i skali zmian, tak w cyklu rozluźniania, jak i zacieśniania polityki pieniężnej (zob. wykres 1).
Czy na tej podstawie uzasadniony jest wniosek, że
EBC był nie dość aktywny – czyli nie dość skuteczny i efektywny w dążeniu do realizacji swoich
zadań – w porównaniu z innymi bankami centralnymi? Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi
„nie”. Aby ocena aktywności polityki pieniężnej
miała jakikolwiek sens, musi obejmować co najmniej dwa następujące elementy.
Po pierwsze, ocena taka powinna opierać się na
stanowczości i terminowości decyzji, za pomocą
których dany bank centralny przekłada swoje statutowe zadania na codzienną praktykę stanowienia polityki pieniężnej. Umocowanie prawne, precyzja i zakres statutu banku centralnego oraz strategia jego polityki pieniężnej w największym
stopniu wpływają na determinację, z jaką bank
centralny realizuje swoje cele.
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Wykres 1 Stopy procentowe polityki pieniężnej w strefie euro i USA
(w procentach rocznie)
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Źródła: EBC i System Rezerwy Federalnej.
Uwaga: dla strefy euro stopą polityki pieniężnej jest stopa podstawowych operacji refinansujących – do 28 czerwca 2000 r.,
a następnie minimalna oferowana stopa. Dla Stanów Zjednoczonych pokazano stopę funduszy federalnych. Ostatnią data
obserwacji jest 11 października 2006 r.

Na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci statuty banków centralnych i wyznaczane im cele
w wielu krajach upodobniły się do siebie. Po globalnej fali reform instytucjonalnych władze monetarne w wielu krajach są dziś niezależne, a ich
jasno sprecyzowanym obowiązkiem jest zapewnienie gospodarce kotwicy nominalnej w postaci
niskiej i stabilnej inflacji. Ponadto coraz częściej
cel banku centralnego formułowany jest w ramach jasno zdefiniowanej strategii polityki pieniężnej, która ogłaszana jest publicznie. Z tego
powodu polityka pieniężna w wielu krajach jest
zasadniczo określana przez podobne zadania
i strategie. Mimo tych podobieństw banki centralne obierają jednak różne kursy, i prowadzona
przez nie w danym cyklu polityka pieniężna niekoniecznie jest podobna. Jakie są więc przyczyny
utrzymujących się różnic w kształcie polityki pieniężnej?

artykuły
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zwrócić
uwagę na drugi element – charakterystykę środowiska makroekonomicznego, w którym działa
dany bank centralny. W sytuacji, gdy egzogeniczne siły zmieniają perspektywy makroekonomiczne, częstotliwość zmian podstawowych stóp
procentowych przestaje być miarą wystarczającą
do dokonania oceny, czy polityka pieniężna danego banku centralnego była wystarczająco aktywna. Przy pozostałych warunkach niezmienionych, w gospodarce, w której inflacja i aktywność
gospodarcza zmieniają się w szybkim tempie (np.
dlatego, że szoki zewnętrzne są silniejsze i przenoszą się szybciej), może okazać się konieczne,
by bank centralny działał bardziej aktywnie.
Bardziej wyrafinowane miary stopnia aktywności
polityki pieniężnej idą przynajmniej o krok dalej
niż proste porównania częstotliwości i amplitudy zmian stóp procentowych. Najprostsze z nich
uwzględniają szacunki statystycznej korelacji pomiędzy instrumentami polityki pieniężnej i określonym zestawem kluczowych zmiennych makroekonomicznych. Podstawą oceny stopnia aktywności polityki przez obserwatorów zewnętrznych
jest wówczas wielkość parametrów reakcji w szacowanych funkcjach reakcji polityki pieniężnej.
Typowy zapis takiej funkcji reakcji stanowi rodzaj reguły Taylora  w następującej postaci:
(1)
gdzie it oznacza aktualna krótkoterminową nominalną stopę procentową. Ewolucja stopy procentowej w czasie jest objaśniana poprzez trzy wyrazy:
•P
 ierwszy wyraz opisuje inercyjność, zgodnie
z koncepcją, że na obecny poziom stopy procentowej wpływa jej wcześniejsza wartość
i t-1, a parametr ρ określa stopień, w jakim
przeszłe wartości stopy procentowej wpływają na jej obecny poziom. Możliwe wyja1

2

Szczegółowe omówienie reguł polityki pieniężnej, w tym podobnych
funkcji reakcji, można znaleźć w artykule pt. Issues related to monetary policy rules w Biuletynie Miesięcznym z października 2001 r.
Termin ten pochodzi z przełomowej pracy Johna Taylora (1993) pt.
Discretion versus policy rules in practice opublikowanej w „Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39”, str. 195-214.

śnienia znacznego stopnia inercyjności, która
pojawia się często przy empirycznym szacowaniu funkcji reakcji banku centralnego, zostały mówione bardziej szczegółowo w ramce.

Stopień
aktywności
polityki pieniężnej

• Drugi wyraz, podany wnawiasie klamrowym,
określa poziom krótkoterminowej stopy procentowej, do której – zgodnie z równaniem 1. – bank
centralny sprowadzi w długim okresie faktyczną
stopę, w odpowiedzi na obecne warunki ekonomiczne. Ten złożony wyraz stanowi sumę długookresowej wartości równowagi krótkoterminowej realnej stopy procentowej r*, długookresowego
celu inflacyjnego banku centralnego π*, oraz
wskaźników presji inflacyjnej (πt+h-π*) i (yt -y*t).
W przypadku braku szoków wpływających na inflację i produkcję, wyraz r*+π* stanowi nominalną stopę równowagi, do której zbiegać się będzie z czasem stopa polityki pieniężnej banku
centralnego. Natomiast w przypadku wystąpienia szoków, docelowa stopa krótkoterminowej
musi być kształtowana na poziomie wyższym lub
niższym od r*+π*, w zależności od reakcji banku
centralnego na odchylenia inflacji oczekiwanej
na kilka okresów naprzód πt+h od celu π* oraz odchylenia produkcji bieżącej yt od jej poziomu potencjalnego y*t. Parametry b i g są, odpowiednio,
miarą siły tych reakcji.
• Trzeci wyraz e t przedstawia różnicę pomiędzy
faktyczną krótkoterminową stopą procentową
oraz wyliczonym na podstawie dwóch poprzednich wyrazów regularnym przebiegiem
prowadzonej polityki pieniężnej.
W opinii osób, które uznają taką funkcję reakcji
za trafne odzwierciedlenie nastawienia banku centralnego do realizacji swoich celów i w związku
z tym uważają człon et za nieistotny (czyli swego
rodzaju „szum”), bank centralny uznaje się za bardziej aktywny, gdy funkcja reakcji estymowana na
podstawie przebiegu polityki pieniężnej w przeszłości ma dwie cechy: (1) stosunkowo wysokie
współczynniki reakcji przy wyrazach (πt+h -π*)
i (yt -y*t); oraz (2) stosunkowo niski współczynnik
inercyjności przy dotychczasowej stopie procentowej, co przekłada się na szybszy proces dostoso-
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wania faktycznej stopy nominalnej it do pożądanego poziomu długookresowego.
Jakkolwiek z przyczyn wymienionych poniżej takie wnioski mogą okazać się przedwczesne, analizowanie stopnia aktywności polityki pieniężnej
przy pomocy funkcji reakcji pomaga zdemaskować
błędy w rozumowaniu, do jakich prowadzi dokonywanie uproszczonych porównań polityki różnych
banków centralnych na podstawie częstotliwości
i amplitudy zmian stóp procentowych. Najlepiej
widać to na przykładzie dwóch hipotetycznych banków centralnych o identycznej funkcji reakcji,
w gospodarkach o podobnej strukturze, ale reagujących na odmienne szoki gospodarcze. Jeśli bank
centralny w pierwszej z dwóch gospodarek musi
reagować głównie na szoki popytowe (czyli wynikające z utrzymujących się odchyleń od trendu
wzrostu, które powodują symetryczne, trwałe skutki
dla produkcji i inflacji, zmieniające się w tym samym kierunku), to funkcja reakcji polityki pieniężnej nakazuje częste i duże zmiany podstawowej
stopy procentowej. Z kolei w gospodarce, która
podlega częstym szokom podażowym (powodującym gwałtowne, ale przejściowe zmiany inflacji,
które – o ile nie zostaną podjęte przeciwdziałania
w dziedzinie polityki pieniężnej – powodują sto-

sunkowo niewielkie efekty drugiej rundy oraz
zmiany w sferze realnej w kierunku przeciwnym do
inflacji), ta sama funkcja reakcji polityki pieniężnej
dyktowałaby inne postępowanie w gospodarce drugiej. W takiej sytuacji, ze względu na przejściowy
charakter zmian inflacyjnych, bank centralny nie
reagowałby na przejściowe zakłócenia, a stopy procentowe zmieniał jedynie w taki sposób, by zneutralizować oczekiwany trwały wpływ szoku na inflację w przyszłych kwartałach.
Podsumowując, wprawdzie oba hipotetyczne banki
centralne w tym stylizowanym przykładzie byłyby
skłonne reagować tak samo na takie same warunki
makroekonomiczne – a zatem byłyby tak samo „aktywne” – to ich decyzje o zmianie stóp procentowych podejmowane byłyby z odmienną częstotliwością i miałyby odmienną skalę. W szczególności
przy założeniu, że oczekiwania inflacyjne są dobrze
zakotwiczone, polityka pieniężna, którą prowadziłby bank centralny stojący w obliczu głównie
szoków podażowych, byłaby łagodniejsza i stabilniejsza. Działoby się tak z powodów niezależnych
ani od strategii polityki pieniężnej, ani od stanowczości i terminowości decyzji w sprawie polityki
pieniężnej, a jedynie od charakterystyki środowiska makroekonomicznego.

Ramka

Teoretyczne argumenty uzasadniające dążenie do wygładzania przebiegu stóp
procentowych przez banki centralne
Banki centralne stale uzyskują nowe informacje, które wpływają na ich ocenę stanu i perspektyw gospodarki. Jednak zjawisko to rzadko prowadzi do gwałtownych, skokowych zmian
stóp procentowych czy też ich częstej korekty. Stopy procentowe zmieniane są zwykle stopniowo, a wiele badań empirycznych wskazuje, że proces korekty ma w sobie pewną dozę bezwładności. Ekonomiści próbują znaleźć teoretyczne argumenty, które pomogłyby racjonalnie
wyjaśnić to widoczne dążenie banków centralnych do wygładzania przebiegu stóp procentowych. Niniejsza ramka przedstawia najbardziej znane z nich.
1. Proces uczenia się
Klasyczne wyniki uzyskane przez Brainarda (1967) wskazują, że niepewność co do prawdziwej
wartości parametrów modelowanej gospodarki powinna skutkować osłabieniem reakcji banku
centralnego na wstrząsy gospodarcze, przejawiającego się łagodniejszymi ruchami stóp procentowych instrumentów polityki pieniężnej. W ten sposób bank centralny stara się zminimalizować zmienność skutków makroekonomicznych swoich decyzji. Związek między niepewno-
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artykuły
ścią makroekonomiczną a optymalną polityką pieniężną badał również Sack (1998), stosując
podobne ramy teoretyczne co Brainard w wyżej wymienionym badaniu. W jego modelu gospodarki decydenci polityki pieniężnej stoją w obliczu niepewności co do skutków swoich działań, co ogranicza możliwość wyboru optymalnej stopy procentowej zbliżonej do poziomu, przy
którym bank centralny ma większą pewność co do możliwych skutków swej decyzji. Ruchy
stóp procentowych dostarczają nowych informacji o parametrach modelu, umożliwiając dalszą
ich korektę, co skutkuje inercyjną polityką pieniężną .

Stopień
aktywności
polityki pieniężnej

2. Utrata wiarygodności
Z tym tradycyjnym wyjaśnieniem obserwowanej bezwładności polityki pieniężnej bezpośrednio wiąże się pogląd sformalizowany przez Ellisa Lowe’a (1997) w kontekście asymetrii informacyjnej pomiędzy bankiem centralnym i opinią publiczną. Jeśli bank centralny nie dysponuje doskonałą wiedzą o parametrach modelu danej gospodarki, lub też opinia publiczna nie
jest w pełni przekonana, że bank centralny dysponuje pełną wiedzą o aktualnym stanie gospodarki, wówczas częste zmiany ścieżki stóp procentowych mogłyby wywołać wątpliwości co
do tego, czy bank centralny rozumie, jak działa gospodarka. Argument ten powtórzył następnie
Williams (2003), odnosząc się do faktu, że władze monetarne mogą unikać „odwracania” wcześniejszych decyzji o stopach procentowych w obawie, że zostanie to zinterpretowane jako naprawianie popełnionego błędu. Takie postrzeganie decyzji banku centralnego nadwątliłoby jego
reputację jako instytucji profesjonalnej .
3. Zakłócenia na rynkach kapitałowych
Cukierman (1989) zaobserwował, że standardowe kredyty udzielane przez banki komercyjne
charakteryzuje długi termin spłaty i z góry określone oprocentowanie, podczas gdy standardowe depozyty przyjmowane przez banki mają krótkie terminy spłaty, więc szybciej reagują na
zmiany nominalnych stóp procentowych oraz nieprzewidywane szoki popytowe dotyczące pieniądza czy kredytów. Z tego względu inercyjność stóp procentowych chroni, do pewnego stopnia, system bankowy przed negatywnym wpływem takich szoków dla przepływów pieniężnych
po stronie pasywów. Mechanizm ten mógłby ograniczać ryzyko powszechnego wystąpienia niewypłacalności banków i pomagać w zapobieganiu niepożądanym napięciom na rynkach finansowych powstającym wskutek decyzji w sprawie polityki pieniężnej .
4. Przezwyciężenie tzw. stabilisation bias
Ten argument został wysunięty przez Woodforda (2003). W środowisku zorientowanym przyszłościowo
władze monetarne mogą z większym powodzeniem stabilizować gospodarkę stosując politykę inercyjnego korygowania stóp procentowych. Działając w ten sposób bank centralny jest w stanie skuteczniej
wpływać na oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, a tym samym skuteczniej stabilizować
inflację i poziom produkcji. Przyjmijmy na przykład, że w danej gospodarce wystąpił niekorzystny
szok inflacyjny. Jeśli uczestnicy życia gospodarczego spodziewają się, że bank centralny zareaguje na
1 Brainard W. (1967): Uncertainty and the effectiveness of policy. „American Economic Review”, Papers and Proceedings 57, str. 411425. Sack B. (1998): Uncertainty, learning and gradual monetary policy. FEDS Working Paper 1998-34. Board of Governors of the
Federal Reserve System.
2 Ellis L. i P. Lowe (1997): The smoothing of official interest rates. W: P. Lowe (red.) Monetary and inflation targeting, Reserve Bank
of Australia. Williams J. C. (2003): Simple rules for monetary policy. Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review,
str. 1-12.
3 Cukierman A. (1989): Why does the Fed smooth interest rates? Economic Policy Conference 14, str. 111-157. Zob. też Blinder A. S.
(2000): Critical issues for modern major central bankers. W: European Central Bank i Center for Financial Studies (wyd.): Modern
monetary policy-making under uncertainty, str. 64-74.
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ten szok rozłożonymi w czasie podwyżkami stóp procentowych, oczekiwanie wyższych stóp krótkoterminowych w przyszłości doprowadzi do wzrostu rynkowych stóp oprocentowania długoterminowych papierów wartościowych, które można w przybliżeniu uznać za średnie stopy krótkoterminowe,
które obowiązywać będą w terminie płatności danych papierów wartościowych. Ze względu na to, że
stopy średnio- i długoterminowe uważa się za ważniejsze determinanty warunków kredytowania sektora prywatnego (Goodfriend, 1991; Tinsley, 1999), można oczekiwać, że wyższe stopy instrumentów
o dłuższych terminach płatności będą osłabiać zagregowany popyt. W konsekwencji oczekiwania inflacyjne również się osłabią, a brak efektów drugiej rundy ograniczy inflacjogenne skutki początkowego zakłócenia równowagi. Innymi słowy, stosowanie reguły inercyjnej pozwala wytłumić przejściowy wzrost inflacji poprzez dwa kanały: wzrost bieżącej stopy procentowej oraz obniżenie oczekiwań inflacyjnych ze względu na spodziewane podwyżki stóp procentowych w przyszłości. W związku
z powyższym polityka pieniężna zdolna do zastosowania optymalnej dozy inercyjności pozwala lepiej
wypośrodkować stabilizację inflacji i stabilizację luki podażowej, dzięki ograniczeniu konieczności dokonywania większych korekt stóp procentowych.
5. Zerowa dolna granica nominalnych stóp procentowych
Rotemberg i Woodford (1999) wskazali, że w środowisku zorientowanym przyszłościowo, fakt,
iż nominalne stopy procentowe nie mogą być niższe od zera, stwarza dodatkową zachętę do
utrzymywania zmienności stóp procentowych polityki pieniężnej na niskim poziomie, zwłaszcza w środowisku o niskiej inflacji. Bezwładność nominalnej stopy procentowej ułatwia rozwiązanie problemu dolnego ograniczenia dzięki temu, że – jak wspomniano powyżej – inercyjna polityka pieniężna eliminuje konieczność dokonywania skokowych zmian stóp procentowych polityki pieniężnej, o ile tylko uczestnicy życia gospodarczego myślą dostatecznie perspektywicznie. Wychodząc od tej koncepcji Reifschneider i Williams (2000) oraz Wolman
(2005) ustalili, że kiedy stopa procentowa polityki pieniężnej osiągnie dolną granicę, inercyjna
polityka pieniężna prowadzona przez dłuższy czas może wywierać presję na spadek stóp długoterminowych zgodnie z teorią oczekiwań (dotyczącą struktury terminowej), i w ten sposób
redukować niekorzystne skutki istnienia zerowej dolnej granicy nominalnej krótkoterminowej
stopy procentowej .
4 Woodford M. (2003): Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Princeton University Press. Goodfriend M.
S. (1991): Interest rates and the conduct of monetary policy. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 34, str. 7-30.
Tinsley P. A. (1999): Short rate expectations, term premiums, and central bank use of derivatives to reduce policy uncertainty. FEDS
Working Paper 1999-14. Board of Governors of the Federal Reserve System.
5 Rotemberg J. J. i M. Woodford (1999): Interest-rate rules in an estimated sticky price model. W: J. B. Taylor (red.) Monetary policy
rules, str. 57-119. University of Chicago Press. Reifschneider D. i J. C. Williams (2000): Three lessons for monetary policy in a low
inflation era, Journal of Money, Credit and Banking 32, str. 936-966. Wolman, A. L., (2005), Real implications of the zero bound on
nominal interest rates. Journal of Money, Credit and Banking 37, str. 273-296.

3	ograniczenia funckji reakcji jako
empirycznej miary stopnia
aktywności
Jak wspomniano powyżej, szacowanie funkcji
reakcji jest z zasady bardziej wyrafinowanym
sposobem określenia stopnia aktywności, jaki
bank centralny wykazuje reagując na faktyczne
lub oczekiwane odchylenia sytuacji gospodarczej od celów. Metoda ta ma jednak trzy główne
słabości.
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Pierwszą i najważniejszą kwestią jest to, że nie
można skwantyfikować determinacji i terminowości działań banku centralnego podejmowanych w celu realizacji przyjętych celów polityki
pieniężnej bez uwzględnienia wiedzy o kluczowych siłach strukturalnych i związkach ekonomicznych rządzących funkcjonowaniem gospodarki, w której dany bank centralny działa
(zob. też część 4). Banki centralne dostosowują
swoje decyzje w sprawie polityki pieniężnej do
cech strukturalnych determinujących mecha-

artykuły
Wykres 2 Stopy polityki pieniężnej w strefie
euro wg reguły Taylora

nizm transmisji egzogenicznych zakłóceń oraz
mechanizm transmisji samej polityki pieniężnej. W konsekwencji współczynniki reakcji
oszacowane na podstawie regularności dotychczasowej polityki odzwierciedlają skomplikowany splot pożądanego stopnia aktywności danego banku centralnego i charakterystyki strukturalnej gospodarki, w której prowadzi on swoje
działania.
Po drugie, stereotypowe funkcje reakcji polityki pieniężnej są wprawdzie wystarczająco
zwięzłe, by móc służyć do nauki śledzenia
zmian polityki pieniężnej w czasie i do celów
modelowania, ale opis zachowania banku centralnego, który oferują, jest niepełny i niewystarczający. W przypadku EBC tego rodzaju narzędzia empiryczne nie uwzględniają istoty
jego dwufilarowej strategii polityki pieniężnej,
która opiera się na obszernej i warunkowej analizie zestawu wskaźników pozwalającej na sformułowanie dwutorowej oceny zagrożeń dla stabilności cen w różnych horyzontach czasowych.
Analiza ekonomiczna skupia się na ocenie sytuacji inflacyjnej w okresie krótkim do średniego. Analiza monetarna natomiast polega na
zestawieniu wskazówek uzyskanych w toku
analizy ekonomicznej z informacjami, jakie
niosą zmiany wskaźników monetarnych, o niskiej częstotliwości. Procedura taka jest kluczem do uniknięcia ryzyka, że politykę pieniężną zdominują krótkoterminowe wpływy
nadmiernie zmiennych i niedostatecznie wiarygodnych wskaźników. Jest to kluczowy element strategii, będący podstawą jej średniookresowej orientacji. Tej skomplikowanej i wnikliwej, dwutorowej analizy nie da się przełożyć
na stabilną, mechaniczną funkcję, wiążącą ze
sobą podstawową stopę procentową i kilka
wskaźników makroekonomicznych. Jak EBC
niejednokrotnie wyjaśniał podczas konferencji
prasowych po decyzjach w sprawie polityki
pieniężnej, są one podejmowane w procesie
syntetycznego osądu, uwzględniającego warunkowe scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w strefie euro i ewolucyjny charakter
strukturalnych relacji ekonomicznych.

Stopień
aktywności
polityki pieniężnej
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Uwaga:
przedstawia
maksymalne
i minimalne wartości nominalnej stopy procentowej obliczone według reguły Taylora z zastosowaniem różnych statystycznych
miar luki podażowej i inflacji. Ciągła linia przedstawia średnią
arytmetyczną ww. stóp. W obliczeniach zastosowano standardowe wartości parametrów zaproponowane w oryginalnych
równaniu Taylora, czyli 1, 5 dla odchylenia inflacji od celu
banku centralnego i 0, 5 dla luki podażowej. Uwzględniono
stały wyraz dla stopy polityki pieniężnej równy średniej wartości obliczonej na podstawie zestawu wyestymowanych reguł
taylorowskich dla okresu styczeń 1999 – marzec 2006. Jak wyjaśniono w artykule, miara ta ma pewne ograniczenia koncepcyjne ze względu na zastosowanie zredukowanej postaci szacowania reguły. Dane mają częstotliwość miesięczną. Dane
kwartalne uzyskano poprzez interpolacje funkcjami sklejanymi
3. stopnia. Ostatnią data obserwacji jest marzec 2006 r.

Po trzecie, szacowanie współczynników konwencjonalnych funkcji reakcji obciążone jest
wysoką niepewnością statystyczną. Szacowanie
funkcji reakcji na podstawie danych empirycznych daje bardzo różne wartości współczynników, w zależności od konkretnego sformułowania równania. W literaturze przedmiotu można
na przykład znaleźć przykłady współczynników
ilustrujących presję inflacyjną, które przyjmują
wartości od ujemnych lub bliskich zera po dość
wysokie wartości dodatnie . Na tę niepewność
nakłada się kolejny czynnik, a mianowicie niepewność pomiaru wskaźników makroekonomicznych uwzględnionych w funkcji reakcji.
Dla ilustracji na wykresie 2 pokazano graficzne
3

Szacunki takie znajdują się m.in. w pracach Carstensen K. (2006):
Estimating the ECB policy reaction function. „German Economic Review” 7, nr 1, str. 1-34; Gerdesmeier D. i B. Roffia (2004): Empirical
estimates of reaction functions for the euro area. „Swiss Journal of
Economics and Statistics” 140, nr 1, str. 37-66; Hayo B. i B. Hofmann
(2006): Comparing monetary policy reaction functions: ECB vs. Bundesbank. „Empirical Economics” (w przygotowaniu); Heinemann F.
i F. Hüfner (2004): Is the view from the Eurotower purely European?
– National Divergence and ECB Interest Rate Policy. „Scottish Journal of Political Economy” 51, nr 4, str. 544-558; Sauer S. i J.-E.
Sturm (2006): Using Taylor rules to understand ECB monetary policy. „German Economic Review” (w przygotowaniu).
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przedstawienie niepewności, jaką obciążone są
„recepty” na politykę pieniężną wyliczone na
podstawie standardowej kalibracji reguły Taylora,
w której odchylenie inflacji od celu banku centralnego ma przypisaną wagę 1,5, a odchylenie
produkcji realnej od produkcji potencjalnej ma
przypisaną wagę 0,5. Wykres uzyskano podstawiając do równania Taylora różne miary statystyczne dla luki podażowej i inflacji; uzyskany w ten sposób przedział wartości krótkoterminowej nominalnej stopy procentowej pokazuje zacienione pole. Alternatywne miary zastosowane w analizie obejmują cztery różne
wskaźniki luki podażowej i trzy miary inflacji
bądź oczekiwań inflacyjnych często stosowane
w literaturze ekonomicznej . Wykres pokazuje
wyraźnie, że wybór wskaźników, na które polityka pieniężna ma rzekomo reagować w kontekście reguł typu taylorowskiego, znacząco
wpływa na implikowaną stopę procentową.
Maksymalny rozrzut przewidywanych krótkoterminowych stóp nominalnych dla okresu objętego próbą wynosi aż 400 punktów bazowych.
Przy takim rozrzucie nie należy się dziwić, że
trafność przewidywania faktycznej polityki
pieniężnej jest tak zróżnicowana w zależności
od doboru współczynników. W szczególności,
dla niektórych wartości współczynników
w okresie do połowy 2003 r. zastosowanie równania daje wyniki stosunkowo bliskie faktycznej stopie procentowej określanej przez EBC.
Jednak w późniejszym okresie polityka pieniężna EBC miała charakter bardziej akomodacyjny, a faktyczna stopa procentowa odbiegała
od przedziału wyznaczonego na podstawie prostej reguły Taylora. Sugerowałoby to, że prosta
reguła Taylora nie dość trafnie opisuje politykę
pieniężną – wyraz e t w równaniu 1 nie zawsze
można uznać za „szumy”, które można pominąć; może on również odzwierciedlać świadome nastawienie banku centralnego.

Niepewność obciążająca tego rodzaju wyniki
szacowania jest charakterystyczna nie tylko dla
strefy euro. Istnieje wiele podobnych prac,
obejmujących dłużne okresy, poświęconych
amerykańskiemu Systemowi Rezerwy Federalnej, w których punktowe szacunki parametrów
reakcji na zmiany inflacji i produkcji znacząco
się różnią w zależności od długości okresu objętego próbą i przyjętych miar ekonomicznych.
Całkowicie odmienną interpretację historii monetarnej Stanów Zjednoczonych uzyskano na
przykład w zależności od tego, czy do pomiaru
luki podażowej użyto informacji w czasie rzeczywistym czy informacji ex post .

4

5

Jako miary luki podażowej przyjęto odchylenia produkcji
przemysłowej od trendu liniowo-kwadratowego i trendu wyznaczonego za pomocą filtru Hodricka-Prescotta (trendu HP), odchylenia
PKB od trendu HP i lukę podażową wg OECD. Jako miary inflacji
przyjęto inflację faktyczną oraz oczekiwania inflacyjne na rok
naprzód uzyskane z badań ankietowych Survey of Professional
Forecasters i Consensus Economics. Stopy procentowe obliczono
dla wszystkich 12 kombinacji wymienionych miar luki podażowej
i inflacji.
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struktura gospodarki a polityka
pieniężna

Jednym z kluczowych wymiarów strukturalnych
wpływających dość znacząco na stopień aktywności banku centralnego jest poziom elastyczności (lub lepkości) cen i płac w reakcji na szoki gospodarcze. Ze względu na różnego rodzaju tarcia,
informacje gospodarcze – w tym zmiany nastawienia w polityce pieniężnej – znajdują odbicie
w cenach i płacach z większym lub mniejszym
opóźnieniem.
Opóźnienia w procesie korekty cen i płac mają
dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, ceny
i płace reagują z opóźnieniem na zmiany fundamentów gospodarczych w gospodarkach,
w których występują znaczne tarcia nominalne.
Zwiększa to prawdopodobieństwo, że obciążenia spowodowane korektą stanów nierównowagi
wywołanych zakłóceniami gospodarczymi doprowadzą do niepożądanych fluktuacji produkcji i zatrudnienia. Bardziej elastyczna gospodarka sprzyja natomiast większej odporności na
zakłócenia egzogeniczne w średnim i długim
Zob. m.in. English W. B., W. R. Nelson i B. P. Sack (2003): Interpreting the significance of the lagged interest rate in estimated monetary
policy rules. „Contributions to Macroeconomics 3”, artykuł 5; Kozicki S. (1999): How useful are Taylor rules for monetary policy? Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review 2, str. 5-33;
Orphanides A. (2001): Monetary policy rules based on real-time
data. American Economic Review 91, str. 964-985; Rudebusch G. D.
(2001): Is the Fed too timid? Monetary policy in an uncertain world.
„Review of Economics and Statistics“ 83, str. 203-217.

artykuły
okresie, dzięki temu, że przenosi korektę
w większym stopniu na zmiany cen i płac pozwalające na powrót do równowagi. Po drugie,
nominalna sztywność, przy pozostałych warunkach niezmienionych, wpływa na stopień uporczywości inflacji. Zmiany warunków kosztowych rozkładają się bowiem na dłuższy okres,
jako że w sztywnej gospodarce ceny wolniej
dostosowują się do okoliczności gospodarczych. Sztywności nominalne w gospodarce
sprawiają zatem, że skutki szoku są łagodniejsze, ale trwają dłużej.
W wyniku działania tych dwóch zjawisk powolność korekty cen silnie wpływa na mechanizm
transmisji polityki pieniężnej i na to, jaka reakcja polityki pieniężnej będzie adekwatna do
zakłóceń gospodarczych. W przypadku mechanizmu transmisji większa lepkość cen oznacza,
że zmiana nominalnej stopy procentowej o danej wielkości silniej wpłynie na stopę realną,
która w ostatecznym rozrachunku jest jednym
z czynników determinujących zagregowany popyt. W takim środowisku określona obniżka nominalnej stopy procentowej – przeprowadzona
w taki sposób, by nie zagroziła stabilności cen
w średnim okresie – znacznie mocniej niż w gospodarce bardziej elastycznej wesprze aktywność gospodarczą w sferze realnej.
Jeśli chodzi o adekwatną reakcję na zakłócenia
gospodarcze, przy założeniu, że bank centralny
cieszy się dużą wiarygodnością, a oczekiwania
inflacyjne są mocno zakotwiczone na poziomie
zbieżnym z ilościową definicją stabilności cen
przyjętą przez dany bank – zastrzeżenia te zostaną omówione poniżej – bardziej pożądane
może być prowadzenie spokojnej polityki pieniężnej, niereagującej na krótkoterminowe
zmiany inflacji. Dzieje się tak, ponieważ w gospodarce charakteryzującej się znaczną sztywnością nominalną inflacja w mniejszym stopniu
reaguje na szoki, bo ustalając ceny podmioty gospodarcze wolniej uwzględniają zmiany sytuacji
gospodarczej w swoich decyzjach cenowych. Co
więcej, wysoka wiarygodność banku centralnego oznacza, że przy podejmowaniu decyzji cenowych podmioty gospodarcze uwzględniają

swoje przekonanie, że bank centralny w końcu
sprowadzi inflację na poziom, na jakim znajdowała się przed wystąpieniem szoku. Zatem mimo
obecności znaczących tarć, które zwykle spowalniają proces przekładania się wstrząsów gospodarczych na inflację, w opisanych warunkach
inflacja może być mniej uporczywa, a same
szoki – wygasać szybciej.

Stopień
aktywności
polityki pieniężnej

W opisanej sytuacji nadmiernie agresywna
reakcja na krótkoterminowe zmiany inflacji
mogłaby doprowadzić do niepotrzebnego rozchwiania rynków i gospodarki. Nie należy mylić pozornej cierpliwości banku centralnego –
czyli niższej zmienności stóp procentowych
i w efekcie niestosowania się do recept, które
sugerowałyby proste funkcje reakcji – z bezwładem decyzyjnym, pasywnością czy ignorowaniem uwarunkowań makroekonomicznych.
Oznacza ona raczej staranne dopasowanie kursu
polityki pieniężnej do strukturalnej specyfiki
danej gospodarki, prowadzące do bardziej powściągliwych reakcji polityki pieniężnej.
Jednak ten prosty opis reakcji polityki pieniężnej na wstrząsy gospodarcze w sztywniejszej
gospodarce nie wystarcza, by w pełni uchwycić
wyzwania, przed jakimi stoi bank centralny
w realnym życiu. Po pierwsze, reakcja banku
centralnego na szoki musi uwzględniać występowanie niepewności co do funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza jeśli chodzi o skalę sztywności nominalnej i uporczywości inflacji. Wymaga to, by bank centralny w swych działaniach
dbał o solidność, tj. unikał pokusy bezpośredniego sterowania zjawiskami gospodarczymi
przy pomocy polityki pieniężnej, koncentrując
się raczej na realizacji swego średnioterminowego celu, czyli utrzymania stabilności cen.
Po drugie, bank centralny może przyjąć taki
model reakcji na szoki kosztowe jedynie wtedy,
kiedy ma wystarczającą pewność, że mimo
krótkoterminowych wahań inflacji oczekiwania
inflacyjne pozostaną pewnie zakotwiczone. Łatwo można sobie wyobrazić scenariusz, w którym uczestnicy życia gospodarczego powoli
i stopniowo gromadzą wiedzę o uwarunkowaEBC
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niach makroekonomicznych – także o tym, że
bank centralny na czas i w sposób zdecydowany
podejmuje działania mające na celu utrzymanie
stabilności. W takich okolicznościach oczekiwania inflacyjne bywają bardziej wrażliwe na
przejściowe zakłócenia, bo uczestnicy życia
gospodarczego mają skłonność do ekstrapolowania na przyszłość sytuacji gospodarczej istniejącej w chwili obecnej lub w niedalekiej
przeszłości. Wówczas sztywności cen i płac
mogą nałożyć się na nietrafne oczekiwania inflacyjne, co prowadzi do utrwalenia szoku inflacyjnego. W takim przypadku bank centralny
– nawet jeśli funkcjonuje w środowisku o znacznych tarciach nominalnych – powinien reagować bardziej zdecydowanie w celu zmniejszenia ryzyka, że aktualne lub niedawne wstrząsy
gospodarcze przełożą się na oczekiwania inflacyjne uczestników życia gospodarczego .

5	środowisko makroekonomiczne
A polityka pieniężna strefy euro
Przedstawiona wyżej argumentacja wskazuje,
że w celu zapewnienia stabilności cen w średnim okresie, działania podejmowane w ramach
polityki pieniężnej muszą być starannie dopasowane do stanu i perspektyw gospodarki – te
zaś kształtują się pod wpływem egzogenicznych wstrząsów, którym dana gospodarka podlega, oraz strukturalnych kanałów, którymi
wstrząsy te są przenoszone. Aby więc zrozumieć politykę pieniężną strefy euro, należy
przeanalizować zakłócenia makroekonomiczne,
które wystąpiły w strefie euro w ostatnich czasach, oraz mechanizmy przenoszenia się z czasem tych zakłóceń na całą gospodarkę. Na
szczególną uwagę zasługują tu stopień sztywności nominalnej i zakotwiczenie oczekiwań
inflacyjnych.

szoki makroekonomiczne
Krajobraz makroekonomiczny strefy euro charakteryzuje niekorzystna mieszanka szoków – jej gospodarkę dotykały głównie niekorzystne zjawiska
po stronie podaży. Taka kombinacja wstrząsów jest
zjawiskiem specyficznym dla strefy euro i nie
znajduje odzwierciedlenia w gospodarce światowej.Wydaje się, że w ostatnich dziesięciu latach ta
rozbieżność jeszcze bardziej się pogłębiła, pomimo globalizacji i ogólnej tendencji do zacieśniania międzynarodowej integracji gospodarczej. Widać to szczególnie wyraźnie, gdy porówna się
zmiany po stronie podaży w strefie euro i w USA
na przestrzeni cyklu koniunktury i dekoniunktury
na rynku akcji w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
W strefie euro cyklowi koniunktury i dekoniunktury na rynku akcji towarzyszył silny spadek
trendu wzrostu wydajności pracy, mierzonej stopą
wzrostu wskaźnika będącego ilorazem PKB do
liczby przepracowanych godzin. Zjawisko to z kolei miało negatywny wpływ na trwały poziom produkcji potencjalnej strefy euro. Mimo znaczącej
niepewności pomiaru, z perspektywy rachunku
wzrostu gospodarczego gwałtowny spadek wydajności produkcji w strefie euro spowodowany
był, w równej mierze, dwoma czynnikami: spadWykres 3 Inflacja cen konsumpcyjnych
w strfie euro i USA
(roczne zmianyw procentach, dane miesięczne)
Strefa euro
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Źródła: EBC i BIS.
Uwaga: obszar zacieniony obejmuje dwuletni okres wyraźnego
spadku wskaźnika S&P 500.
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Zob. Orphanides A. i J. C. Williams (2002): Imperfect knowledge,
inflation expectations and monetary policy. W: „The Inflation Targeting Debate”, B. Bernanke i M. Woodford (wyd.), University of
Chicago Press; Gaspar V., F. Smets i D. Vestin (2006): Adaptive learning, persistence and optimal monetary policy. „Journal of the
European Economic Association” 4, str. 376-385.
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Zob. np. Stock J. i M. Watson: Has the business cycle changed?
Evidence and explanations. Artykuł przedstawiony na sympozjum
Federal Reserve Bank of Kansas City pt. „Monetary Policy and
Uncertainty”, Jackson Hole, Wyoming, 28-30 sierpnia 2003.

artykuły
Miary lepkości cen w strefie euro i USA
Wskaźnik cen

Strefa euro

USA

Częstotliwość 1)

15,1

24,8

Okres trwania – średnia
(w miesiącach)

13,0

6,7

Okres trwania – mediana
(w miesiącach)

10,6

4,6

PPI (ceny producenta)

Częstotliwość 1)

20,0

n/d

PPI (ceny producenta)
wg badań ankietowych

Częstotliwość 1)
Okres trwania – średnia
(w miesiącach)

15,9

20,8

10,8

8,3

Nowo keynesowska
krzywa Phillipsa

Okres trwania – średnia
(w miesiącach)

13,5-19,2

7,2-8,4

CPI (ceny konsumenta)

Statystyki

Stopień
aktywności
polityki pieniężnej

Źródła: CPI: Dhyne et al. (2005) dla strefy euro oraz Bils i Klenow (2004) dla USA; PPI: Vermeulen et al. (2005). Dane z badań ankietowych: Fabiani et al. (2005) dla strefy euro oraz Blinder et al. (1998) dla USA. Nowo keynesowska krzywa Phillipsa: szacunki deflatora PKB
w: Gali et al. (2001, 2003) przekształcone z oryginalnych danych kwartalnych. Szczegółowy wykaz źródeł podano w przypisie 11.
1) Częstotliwość odnosi się do średniego odsetka cen zmienionych w danym miesiącu.

kiem tzw. pogłębienia kapitału (tj. wyposażenie
w kapitał na jednego pracującego) oraz całkowitej
wydajności czynników produkcji (czyli efektywności łączenia różnych środków produkcji). W Stanach Zjednoczonych natomiast nasilenie inwestycji, które wywołała aprecjacja na rynku akcji – o skali
porównywalnej z tą, której doświadczyła gospodarka strefy euro – przełożyło się na znaczące korzyści dla strony podażowej gospodarki. Udział
pogłębienia kapitału we wzroście wydajności
pracy w Stanach Zjednoczonych podwoił się na
przestrzeni lat 90. Następnie – pomimo nadzwyczajnego spadku inwestycji po załamaniu rynku
w 2000 r. – udział ten ustabilizował się na wysokim poziomie osiągniętym na przełomie wieków.
Od tego momentu rolę głównego czynnika stymulującego wzrost produkcji w przeliczeniu na
godzinę pracy przejęło przyspieszenie wzrostu
całkowitej wydajności czynników produkcji.
8

Wzrost wydajności pracy odnotowany w strefie euro wynosił
średnio 2,3% rocznie w pierwszej połowie lat 90., 1,7% w drugiej połowie lat 90. i 0,7% w pierwszych latach 2001-2005.
Udział pogłębienia kapitału w analogicznych okresach wynosił, odpowiednio, 1,0%, 0,5% i 0,5%, natomiast udział całkowitej wydajności czynników produkcji wynosił 1,2%, 1,2%
i 0,3%. W Stanach Zjednoczonych dynamika zmieniała się
w przeciwnym kierunku i wynosiła, za analogiczne okresy,
0,6%, 1,1% i 1,1%, zaś udział całkowitej wydajności czynników produkcji wynosił, odpowiednio, 0,5%, 1,0% i 1,9%.
Zob. G. Gomez-Salvador, A. Musso, M. Stocker i J. Turunen:
Labour productivity developments in the euro area. Seria
ECB Occasional Paper (w przygotowaniu). Zob. też ramka 9
pt. „Developments in euro area productivity” w Biuletynie
Miesięcznym z marca 2005 r. oraz ramka 6 pt. „A comparison
of employment developments in the euro area and the United
States since 1995” w Biuletynie Miesięcznym z kwietnia
2006 r.

Rozbieżny kierunek zmian po stronie czynników podażowych w tych dwóch obszarach gospodarczych miał poważne konsekwencje dla
ich ogólnych wyników makroekonomicznych.
W strefie euro spowolnienie wzrostu całkowitej
wydajności czynników produkcji było jedną
z głównych przyczyn pogorszenia wyników gospodarczych i nałożyło się na skutki szoków –
o podobnym charakterze w obu obszarach walutowych – odpowiedzialnych za recesję, która
wystąpiła w strefie euro na początku nowej dekady. W Stanach Zjednoczonych natomiast korzystne zmiany po stronie podaży przynajmniej
częściowo złagodziły skutki tych niekorzystnych sił.
Skutki szoków, jakie wystąpiły na początku
XXI wieku – związanych przede wszystkim
z pęknięciem giełdowej bańki spekulacyjnej, co
niekorzystnie odbiło się na inwestycjach i nastrojach konsumentów – skupiły się po stronie
popytu, tradycyjnie wywierając presję w kierunku spadku zarówno produkcji, jak i inflacji.
Niekorzystne zmiany wskaźników produktywności pogłębiły spadek aktywności realnej, jednocześnie uniemożliwiając spadek inflacji. Zjawiska te obniżyły oczekiwania co do wzrostu
dochodów i perspektyw zwrotu z kapitału, prowadząc do ograniczenia wydatków konsumpcyjnych i inwestycji przedsiębiorstw. Niekorzystne zmiany całkowitej wydajności czynników produkcji sprawiły także, że przedEBC
Biuletyn Miesięczny
Listopad 2006
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siębiorstwom trudniej było reagować na wahania kosztów innych niż płace, z którymi
miały do czynienia po 1999 r. Inflacja stała się
więc bardziej podatna na nieoczekiwane szoki,
którym podlegała gospodarka strefy euro, takie
jak wzrost cen ropy naftowej w latach 1999–
2000 i w 2004 r., podwyżki cen żywności nieprzetworzonej w związku z epidemią BSE
i pryszczycy w 2001 r. czy wzrost cen kontrolowanych i podatków od wyrobów tytoniowych
ogłoszony w końcu 2004 r. Chociaż w ostatnim
czasie inflacja uodporniła się na te szoki, podczas recesji, która rozpoczęła się w 2001 r.,
odnotowała wzrost i pozostała na podwyższonym poziomie, w okresie, kiedy można by właściwie oczekiwać, że narastający margines luzu
w gospodarce (ang. slack) pozwoli ograniczyć
presję cenową (zob. wykres 3). Dla odmiany,
w Stanach Zjednoczonych w pierwszych latach
nowego wieku inflacja gwałtownie spadła,
w miarę jak szybko rósł luz w gospodarce.
Na podstawie tych danych można sformułować
dwie obserwacje. Po pierwsze, jakkolwiek pełnego wykorzystania pracy czy innych czynników produkcji nie da się zaobserwować bezpośrednio, a stopień zależności między wykorzystaniem czynników produkcji i inflacją
trudno zmierzyć, wydaje się, że relacja ta
w przypadku gospodarki strefy euro jest słaba.
W związku z tym spadek wykorzystania mocy
produkcyjnych nie musi się przekładać na niższą inflację i może prowadzić do niesynchronicznych fluktuacji produkcji i cen. Po drugie,
większa rola, jaka w strefie euro odgrywają
niekorzystne zakłócenia, które można ogólnie
scharakteryzować jako szoki podażowe (potwierdzona przez analizy porównawcze gospodarek strefy euro i USA prowadzone na podstawie modeli strukturalnych ), ma istotne implikacje dla polityki pieniężnej. Biorąc pod
uwagę fakt, że niekorzystne szoki podażowe
9
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Analiza porównawcza prowadzona na podstawie modeli strukturalnych wskazuje, że w stosunku do Stanów Zjednoczonych
strefa euro podlega szokom popytowym o mniejszej skali, natomiast szoki podażowe są w niej częstsze. Zob. np. Smets F. i R.
Wouters (2005): Comparing shocks and frictions in US and euro
area business cycles: a Bayesian DSGE approach. „Journal of
Applied Econometrics 20”, nr 1, str. 161-183.
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w okresie osłabienia aktywności gospodarczej
powodują zwykle ruch inflacji w kierunku przeciwnym do aktualnego cyklu koniunkturalnego,
kombinacja szoków, którym gospodarka strefy
euro podlegała w ostatnich latach, spowodowała, że z punktu widzenia polityki pieniężnej
środowisko makroekonomiczne nastręczało
szczególne wyzwania.

St r u k t u r a l n e c e c h y g o s p o da r k i
Cechy strukturalne gospodarki strefy euro,
a przede wszystkim stopień sztywności rynku
produktów i rynku pracy oraz sposób formułowania oczekiwań przez firmy sektora prywatnego, w znacznym stopniu wpływają na mechanizm transmisji zakłóceń, którym podlega
gospodarka.
Wiele badań przeprowadzonych ostatnio w ramach sieci badawczej Inflation Persistence Network – wspólnego projektu badawczego EBC
i krajowych banków centralnych Eurosystemu
– potwierdziło powszechne przekonanie, że
proces korekty cen w reakcji na zmiany warunków gospodarczych jest w strefie euro dość powolny 10. Jest to szczególnie widoczne w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Przeciętna długość okresu trwałości cen (ang. price
spells), czyli czasu potrzebnego na dokonanie
korekty cen przez handel detaliczny, w przypadku cen konsumenta wynosi 13 miesięcy
(zob. tabela). Według badań ankietowych dla
cen producenta okres ten wynosi średnio
11 miesięcy. Porównywalne miary dla Stanów
Zjednoczonych pokazują, że okresy te są
w USA znacznie krótsze niż w strefie euro

10 Zob. artykuł pt. „Price-setting behaviour in the euro area”
w Biuletynie Miesięcznym z listopada 2005 r.

artykuły
i wynoszą 7 miesięcy dla cen konsumenta
i nieco ponad 8 miesięcy dla cen producenta 11.
Powyższe dane nie wykluczają możliwości, że
ceny w strefie euro są bardziej bezwładne ze
względu na to, że dotykające ją szoki są słabsze
i podlegają mniejszym wahaniom, co ogranicza
potrzebę korygowania cen. Jednak w świetle
tych danych oraz szacunków uzyskanych z modeli strukturalnych (uwzględniających stopień
zmienności podstawowych sił kształtujących
inflację) wydaje się, że dłuższe okresy trwałości cen w strefie euro są rzeczywiście świadectwem wolniejszego reagowania cen i płac na
zmiany sytuacji gospodarczej.
Kolejne elementy strukturalne, które determinują
mechanizm transmisji zakłóceń makroekonomicznych dotyczą sposobu formułowania oczekiwań przez sektor prywatny – przede wszystkim
tego, w jakim stopniu przy kształtowaniu cen
i płac brane są pod uwagę przyszłe perspektywy
– oraz interakcji pomiędzy działaniami i komunikatami banku centralnego z jednej strony oraz
ich percepcją przez sektor prywatny z drugiej.
Choć temat formułowania oczekiwań nie został
jeszcze wyczerpująco przebadany, dostępne dane
empiryczne wydają się wskazywać, że ogłoszona
przez EBC ilościowa definicja stabilności cen
jest ważną wskazówką przy kształtowaniu się
oczekiwań inflacyjnych w strefie euro, pomimo
tego, że od końca 2000 r. inflacja HICP w strefie
euro utrzymywała się na poziomie 2% lub powyżej. Po pierwsze, miary oczekiwań inflacyj11 Dla strefy euro zob. Dhyne E., L. Alvarez, H. Le Bihan, G. Veronese, D. Dias, J. Hoffmann, N. Jonker, P. Lünnemann, F. Rumler i J.
Vilmunen (2005): Price-setting in the euro area: some stylised facts
from individual consumer price data. ECB Working Paper nr 524;
Vermeulen P., D. Dias, I. Hernando, R. Sabbatini, P. Sevestre i H.
Stahl (2005): Price setting in the euro area: some stylised facts from
individual producer price data and producer surveys. Fabiani S., M.
Druant, I. Hernando, C. Kwapil, B. Landau, C. Loupias, F. Martins,
T. Mathä, R. Sabbatini, H. Stahl i A. Stokman (2005): The pricing
behaviour of firms in the euro area: new survey evidence. ECB Working Paper nr 535; Gali. J., M. Gertler i D. Lopez-Salido (2001): European inflation dynamics. „European Economic Review 45”, nr 7,
str. 1237‑1270; Gali J., M. Gertler i D. Lopez-Salido (2003): Erratum. „European Economic Review 47”, nr 4, str. 759-760. Dla Stanów Zjednoczonych zob. Bils M. i P. Klenow (2004): Some evidence
on the importance of sticky prices. „Journal of Political Economy
112”, str. 947-985; Blinder A. S., E. Canetti, D. E. Lebow i J. B.
Rudd (1998): Asking about prices: a new approach to understanding price stickiness. Russel Sage Foundation.

nych według badań ankietowych utrzymują się na
poziomie nieznacznie poniżej 2%, co wskazuje,
że od momentu wprowadzenia euro wpływ banku
centralnego na oczekiwania inflacyjne umocnił
się12. Po drugie, miary przewidywalności posunięć EBC w zakresie polityki pieniężnej pokazują, że rynki właściwie zrozumiały, w jaki sposób zmiany stanu gospodarki przekładają się na
decyzje mające na celu utrzymanie stabilności
cen (zdefiniowanej liczbowo) w średnim okresie13. Po trzecie, pewne dane uzyskane ze strukturalnych modeli makroekonomicznych świadczą o tym, że przy kształtowaniu cen i płac podmioty w strefie euro formułują swoje oczekiwania pod silnym wpływem ilościowego celu
ogłoszonego przez bank centralny14. Oznacza to,
że wpływ ilościowej definicji stabilności cen na
przebieg inflacji jest silniejszy niż wpływ szoków, które miały miejsce w przeszłości. W strefie euro szoki inflacyjne zwykle wygasają
szybko, mimo wysokiego stopnia sztywności
cen, a inflacja w rozsądnym tempie powraca do
swej długoterminowej normy.

Stopień
aktywności
polityki pieniężnej

Powyższe wyniki pomagają także wyjaśnić dlaczego, pomimo powolności mechanizmu korekty
cen, uporczywość inflacji w strefie euro utrzymuje się na poziomie podobnym do obserwowanych w innych obszarach gospodarczych. Okres
połowicznego zaniku skutków szoku inflacyjnego
wynosi znacznie poniżej jednego roku15, czyli jest
zbliżony do analogicznej wartości dla np. Stanów
Zjednoczonych. Podobieństwo to jest intrygujące,
biorąc pod uwagę skalę różnic w praktyce korygowania cen w obu tych obszarach gospodarczych.
Pokazuje ono, że uporczywość inflacji, wynikającą z powolności procesu korygowania cen –
która, sama w sobie, zwykle utrwala wpływ prze12 Zasadniczo podobny obraz daje analiza długoterminowych
oczekiwań inflacyjnych obliczonych na podstawie instrumentów finansowych z uwzględnieniem premii za ryzyko inflacji.
Zob. artykuł pt. „Pomiar oczekiwań inflacyjnych w strefie euro”
w biuletynie Miesięcznym z lipca 2006 r.
13 Zob. artykuł pt. „Przewidywalność polityki pieniężnej EBC”
w Biuletynie Miesięcznym ze stycznia 2006 r.
14 Zob. Christiano L., R. Motto i M. Rostagno (2006): Shocks, Structures or Policies? A Comparison of the Euro Area and the US. „Journal of Economic Dynamics and Control” (w przygotowaniu).
15 Zob. Altissimo F., M. Ehrmann i F. Smets: Inflation persistence
and price-setting behaviour in the euro area. ECB Occasional
Paper nr 46, czerwiec 2006 r.
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szłej presji inflacyjnej – może w pewnym stopniu
zrównoważyć silne zakotwiczenie oczekiwań wokół celu banku centralnego przy kształtowaniu cen
i płac. Czynnik ten po części kompensuje więc dodatkową bezwładność wynikającą z faktu większej sztywności gospodarki strefy euro.

implikacje dla polityki pieniężnej
W warunkach idealnych przed podjęciem decyzji w sprawie polityki pieniężnej bank centralny powinien dysponować dokładnym i aktualnym obrazem stanu gospodarki oraz jej perspektyw, a zwłaszcza szczegółowymi informacjami o strukturalnych cechach gospodarki, o wszelkich zakłóceniach, które mogą
na nią oddziaływać i ich potencjalnym wpływie
na oczekiwania inflacyjne. Niestety bank centralny ma do dyspozycji jedynie bardzo nieprecyzyjne szacunki, a różne metody szacowania
dają – nawet z perspektywy czasu – bardzo
różne wyniki. Ten stan nieuniknionej niepewności sprawia, że bank centralny musi przywiązywać należytą wagę do wszelkich istotnych informacji, maksymalnie poszerzając analizę zagrożeń dla stabilności cen i formułując politykę,
która będzie miała walor niezawodności, tj.
przyniesie zadowalające rezultaty nawet w razie
wystąpienia nieoczekiwanych i skrajnie niekorzystnych okoliczności. Na tym właśnie zasadza
się dwufilarowa strategia przyjęta przez EBC.

14

jaką jest strefa euro, może się zdarzyć, że tymczasowa nierównowaga pomiędzy popytem i podażą przekłada się na wzrost inflacji ze znacznym
opóźnieniem. Kiedy już jednak to nastąpi, skorygowanie jej może być kosztowne z punktu widzenia zakłóceń na poziomie makroekonomicznym.
Zatem twórcy polityki pieniężnej powinni zawsze
być czujni na wszelkie zagrożenia dla stabilności
cen w przyszłości, by nie reagować z opóźnieniem
– a zatem mając mniejsze szanse powodzenia – na
trendy, które formowały się od dłuższego czasu.
Po drugie, oczekiwania, że inflacja nie wymknie
się spod kontroli, umożliwiają pewną dozę krótkoterminowej elastyczności w reagowaniu na zakłócenia gospodarcze, co pozwala zapewnić bardziej wyważoną sytuację makroekonomiczną
w dłuższym okresie. Elastyczność taka może
trwać jednak tylko dopóty, dopóki zakotwiczenie
oczekiwań inflacyjnych nie jest zagrożone.

Z perspektywy czasu widać, że strategia polityki pieniężnej przyjęta przez EBC sprawdziła
się jako kompas, konsekwentnie wskazujący
jako cel utrzymanie stabilności cen w średnim
okresie. W szczególności strategia ta pomaga
EBC w starannym dostosowywaniu swoich
działań do charakterystyki strukturalnej strefy
euro, a co najważniejsze w zakotwiczaniu długoterminowych oczekiwań inflacyjnych.

EBC z pewnością nie sprowadziłby nominalnych
i realnych stóp polityki pieniężnej na bardzo niski poziom, który osiągnęły w pierwszej połowie 2003 r. – pomimo faktu, że faktyczna inflacja HICP wynosiła, a nawet przekraczała poziom 2% przez okres ponad dwóch lat – i nie
utrzymywałby ich na tym poziomie, gdyby nie
miał przekonujących sygnałów, że oczekiwania
inflacyjne są mocno zakotwiczone, a szoki inflacyjne są szybko absorbowane przez gospodarkę. Przez większą część tego okresu oczekiwania inflacyjne były zgodne z liczbową definicją stabilności cen ogłoszoną przez EBC,
mimo braku zmian w polityce pieniężnej. W momentach, gdy pojawiały się oznaki przesadnej
reakcji oczekiwań inflacyjnych na wydarzenia
gospodarcze – np. podczas gwałtownych podwyżek cen ropy naftowej – komunikaty EBC,
w których podkreślano stałą czujność i determinację w zapewnianiu stabilności cen oraz gotowość do działania w każdej chwili, skutecznie
zapobiegły niekorzystnemu rozwojowi sytuacji.

Trwała stabilizacja oczekiwań inflacyjnych na poziomie bliskim definicji stabilności cen oraz zapobieganie wystąpieniu efektów drugiej rundy to
kwestie o podstawowym znaczeniu dla EBC. Po
pierwsze, w stosunkowo sztywnej gospodarce,

Biorąc pod uwagę dominację niekorzystnych
szoków podażowych w strefie euro oraz świadomość, że bank centralny działający w stosunkowo sztywnej gospodarce jest w stanie
udzielić równie mocnego wsparcia gospodarce
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dostosowując swoje instrumenty polityki pieniężnej w sposób mniej gwałtowny niż w gospodarce elastyczniejszej, bodźce, które EBC
wysłał do gospodarki poprzez swoją politykę
pieniężną w pierwszych latach nowego wieku
należy ocenić jako silne.
Od grudnia 2005 r. EBC zaczął zmniejszać akomodacyjność polityki pieniężnej w celu zapobieżenia materializacji zagrożeń dla stabilności cen,
zidentyfikowanych zarówno w wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej, jak i monetarnej.
W procesie tym EBC kieruje się zasadą – dobrze ugruntowaną w jego strategii polityki pieniężnej – że bank centralny najskuteczniej przyczynia się do zwiększania możliwości przyszłego wzrostu i podnoszenia standardów życia
poprzez utrzymanie w perspektywie średniodo długookresowej stabilności cen oraz wiarygodności i stabilności waluty.

6	wnioski
Od momentu utworzenia wspólnej waluty polityka pieniężna zapobiegała nieuporządkowanym
wahaniom średnio- i długoterminowych oczekiwań inflacyjnych w strefie euro. Osiągnęła
też stopień przewidywalności porównywalny
z polityką pieniężną innych ważnych banków
centralnych. Nie byłoby to możliwe, gdyby polityka ta nie była wiarygodna i konsekwentna,
a także zrozumiała dla rynków finansowych
i szeroko rozumianej opinii publicznej. Mimo to
polityka pieniężna prowadzona przez EBC była
wielokrotnie kwestionowana, jeśli chodzi o stopień jej aktywności.
W niniejszym artykule przedstawiono pogląd,
że sensowna ocena stopnia aktywności polityki pieniężnej nie może być oderwana od rzeczywistości, ale raczej powinna brać pod
uwagę determinację i terminowość decyzji,
poprzez które bank centralny stara się zrealizować swój statutowy cel, w konkretnych warunkach środowiska makroekonomicznego,
w którym funkcjonuje. Z takiego punktu wi-

dzenia oceny opierające się wyłącznie na częstotliwości i amplitudzie zmian podstawowych
stóp procentowych mogą być wysoce mylące.
Właściwy stopień aktywności baku centralnego zależy od skali dostosowań, które są konieczne z punktu widzenia celu banku centralnego w obliczu zakłóceń zewnętrznych.
Wynikający z niej przebieg decyzji w sprawie
polityki pieniężnej uzależniony jest od strukturalnej charakterystyki gospodarki oraz kolejności, charakteru i skali szoków, na które
bank centralny musi reagować.

Stopień
aktywności
polityki pieniężnej

Przebieg stóp procentowych instrumentów polityki pieniężnej w strefie euro w porównaniu
z przebiegiem analogicznych stóp w innych gospodarkach nie świadczy o braku zdecydowania
wykazywanym przez EBC przy realizacji swojego celu. Przebieg ten należy raczej analizować w kontekście stabilnych długoterminowych
oczekiwań inflacyjnych (które z kolei świadczą
o wiarygodności polityki pieniężnej, wchodząc
z nią zarazem we wzajemne interakcje), niekorzystnej kombinacji szoków, które dotknęły
gospodarkę strefy euro (w szczególności niezadowalających zmian po stronie podażowej)
oraz wysokiego stopnia sztywności nominalnej
gospodarki strefy euro.
Determinacja, z jaką EBC podchodzi do utrzymania stabilności cen w średnim i długim okresie oraz zakotwiczenia długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, przyczyniła się do utworzenia w stref ie euro środowiska makroekonomicznego, które sprzyja wzrostowi
produkcji i tworzeniu nowych miejsc pracy.
Patrząc w przyszłość, wyzwaniem dla strefy
euro jest przyspieszenie realizacji reform strukturalnych, niezbędnych dla wzmocnienia konkurencji i elastyczności rynku produktów
i rynku pracy, które przyczynią się do wzrostu
wydajności oraz poprawy sytuacji po stronie
podażowej. Reformy takie nie tylko przygotowałyby grunt pod solidny wzrost aktywności
gospodarczej, ale również przyczyniły do poprawy środowiska makroekonomicznego,
w którym prowadzona jest polityka pieniężna.
EBC
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WNIOSKI PRAKTYCZNE EUROSYSTEMU
Z OPERACJI DOSTRAJAJĄCYCH
PROWADZONYCH NA KONIEC OKRESU
UTRZYMYWANIA REZERW
W wyniku zmian zasad operacyjnych Eurosystemu dotyczących realizacji polityki pieniężnej, dokonanych w marcu 2004 r., wydłużył się średni czas między ostatnią podstawową operacją refinansującą w danym okresie utrzymywania rezerw a ostatnim dniem tego okresu. Skutkiem ubocznym tej zmiany były sporadyczne przypadki dużej nierównowagi płynności na koniec okresów
utrzymywania rezerw. Od jesieni 2004 r. EBC aktywniej przeciwdziała tej nierównowadze poprzez
operacje dostrajające prowadzone pod koniec okresu utrzymywania rezerw. Niniejszy artykuł opisuje cel i funkcjonowanie tych operacji oraz przedstawia wstępną ocenę ich korzystnego wpływu
na stabilizację krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego. Podano w nim również
dowody potwierdzające, że realizacja operacji dostrajających prowadzi do ograniczenia wahań
krótkoterminowych stóp procentowych, przy jednoczesnym mniejszym wykorzystaniu instrumentów kredytowo-depozytowych banku centralnego w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw.
Poza tym w artykule przeanalizowano czynniki wpływające na indywidualne zachowania kontrahentów, badając ich decyzje o udziale w operacjach dostrajających na koniec okresu. Omówiono
również rolę tych operacji w zmniejszeniu rozpiętości między krótkoterminowymi stopami rynku
pieniężnego a minimalną oferowaną stopą procentową.

1

WPROWADZENIE

Operacje dostrajające to jeden z rodzajów operacji otwartego rynku, które zgodnie z zasadami
może prowadzić Eurosystem. Nie są one jednak
regularnie stosowane do dostarczania płynności
na rynek lub jej absorpcji – korzysta się z nich
jedynie w razie potrzeby. Systematycznemu dostarczaniu płynności do sektora bankowego
służą podstawowe oraz – w mniejszym stopniu
– dłuższe operacje refinansujące. Operacje dostrajające mają inny cel i stosowane są bardziej
elastycznie. Wykorzystuje się je w ściśle określonych okolicznościach do „zarządzania płynnością na rynku i sterowania stopami procentowymi, w szczególności w celu złagodzenia
wpływu niespodziewanych wahań płynności na
rynku na stopy procentowe” . Termin zapadalności i częstotliwość operacji dostrajających
nie są znormalizowane, ale mogą być elastycznie dostosowane do sytuacji, co umożliwia
szybką reakcję. Zwykle operacje takie mają
formę przetargu szybkiego, który jest przeprowadzany w ciągu 90 minut od ogłoszenia. Ze
względu na krótki czas realizacji przetargu,
udział w operacjach dostrajających może brać
 „ Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro: dokumentacja
ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu”, EBC, wrzesień 2006 r.
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tylko ograniczona liczba banków. Krajowe
banki centralne dobierają kontrahentów na podstawie różnych kryteriów ilościowych oraz ich
znaczenia na rynku pieniężnym. W chwili obecnej do udziału w operacjach dostrajających
kwalifikuje się 129 kontrahentów.
Od stycznia 1999 r. do września 2006 r. przeprowadzono 29 operacji dostrajających, w tym
siedem – zrealizowanych do jesieni 2004 r. –
było nieregularnych. Większość z nich wiązała
się z określonymi zdarzeniami, na przykład
miały na celu złagodzenie zakłóceń na rynku
pieniężnym po atakach terrorystycznych z września 2001 r. lub zapobieżenie ewentualnym wahaniom płynności związanym z wymianą pieniądza w styczniu 2002 r. Od jesieni 2004 r.
operacje dostrajające były podejmowane częściej w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw. Niniejszy artykuł skupia się na takich
właśnie operacjach. Część 2 przedstawia uzasadnienie dla prowadzenia operacji dostrajających w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw. Część 3 analizuje udział kontrahentów
w tych operacjach. W części 4 przedstawiono
ocenę opartą na doświadczeniach z ostatniego
półtora roku, a część 5 zawiera wnioski końcowe.

artyku ły
2

OPERACJE DOSTRAJAJĄCE PROWADZONE NA
KONIEC OKRESU UTRZYMYWANIA REZERW

W marcu 2004 r. wprowadzono szereg zmian
w zasadach operacyjnych Eurosystemu. Po
pierwsze, zmieniono końcowy termin okresu
utrzymywania rezerw. Przed reformą okres ten
kończył się zawsze 23 dnia każdego miesiąca,
czyli w różnych dniach tygodnia. Z kolei podstawowe operacje refinansujące prowadzono
raz w tygodniu, zwykle we wtorki. W efekcie
okres od ostatniego przydziału płynności w ramach podstawowej operacji refinansującej do
ostatniego dnia okresu utrzymywania rezerw
mógł wynosić od jednego do sześciu dni roboczych. Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe operacje refinansujące nadal realizuje się
w czwartki, ale okres utrzymywania rezerw
kończy się obecnie w tygodniu przypadającym
po tygodniu, w którym odbywa się posiedzenie
Rady Prezesów, zwykle we wtorek.
W wyniku tej zmiany okres od ostatniego przydziału płynności do końca okresu utrzymywania
rezerw wydłużył się ze średnio czterech do sześciu dni roboczych. W efekcie w sektorze bankowym może występować większa nierównowaga płynności, wynikająca głównie z błędów
prognoz Eurosystemu dotyczących autonomicznych czynników płynności (zob. ramka). Jeżeli
rynek przewidzi tę nierównowagę – bez względu
na to, czy będzie to niedobór, czy nadwyżka –
może zareagować dużym skokiem stóp procentowych, szczególnie w ostatnim dniu okresu
utrzymywania rezerw, kiedy banki muszą szczególnie ostrożnie postępować z posiadanymi rezerwami, by spełnić wymagania dotyczące ich
poziomu. I rzeczywiście, po zmianie obowiązujących zasad notowano czasem duże skoki rynkowych stóp procentowych w ostatnich dniach
okresu utrzymywania rezerw. Skoki te mogły
w dodatku skutkować zwiększeniem różnicy
między krańcową stopą procentową a minimalną stopą ofertową przetargu lub stopą
EONIA (euro overnight index average) i minimalną stopą ofertową. W pierwszych miesiącach po wdrożeniu nowych zasad krańcowa
stopa procentowa była jeszcze równa minimal-

nej stopie ofertowej procentowej, natomiast
w drugiej połowie 2004 r. zaczęła powoli rosnąć, by na początku 2005 r. tymczasowo ustabilizować się na poziomie około 5 punktów bazowych powyżej minimalnej stopy ofertowej.

Wnioski prakt yc zne
Eurosystemu
z operacji
dostrajających
prowadzonych
na koniec okresu
utrzymywania rezerw

Po zmianie zasad w marcu 2004 r. sporadyczne
skoki krótkoterminowych stóp rynku pieniężnego, które dotąd występowały prawie wyłącznie w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw, zaczęły pojawiać się wcześniej w ostatnim tygodniu tego okresu. W tej sytuacji EBC
rozważał możliwość prowadzenia w ostatnim
dniu okresu operacji dostrajających. Inne rozwiązania, np. udoskonalenie prognoz płynności, zostały wówczas uznane za niewykonalne.
W rezultacie od końca 2004 r. EBC częściej
prowadzi operacje dostrajające ukierunkowane
na zrównoważenie sytuacji płynnościowej
w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw.
Operacje dostrajające mogą albo zasilać rynek
w płynność, albo ją absorbować. Operacje zapewniające płynność zwykle prowadzi się poprzez przetargi procentowe, w których minimalna oferowana stopa procentowa jest równa
stopie stosowanej w podstawowych operacjach
refinansujących. Z drugiej strony, operacje absorbujące płynność są zwykle realizowane
w ramach przetargów kwotowych, w których
kontrahenci mogą oferować kwoty, jakie chcą
zdeponować w Eurosystemie. Z tytułu kwot
zdeponowanych wypłaca się wynagrodzenie na
poziomie minimalnej oferowanej stopy procentowej. Termin zapadalności zarówno operacji
zapewniających, jak i absorbujących płynność
wynosi zawsze jeden dzień – jest to ostatni
dzień okresu utrzymywania rezerw.
Zakładając bezstronną prognozę czynników autonomicznych, uzyskana równowaga płynności
powinna prowadzić do zbliżenia stóp procentowych overnight do środka korytarza określonego przez stopy procentowe kredytu EBC na
koniec dnia, który – w przypadku korytarza symetrycznego – będzie odpowiadać minimalnej
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oferowanej stopie procentowej . Poza tym, realizacja operacji dostrajających przewidywana
przez uczestników rynku powinna wpłynąć nie
tylko na rynkowe stopy procentowe w dacie
operacji, ale również stabilizować stopy w następnym tygodniu – jeśli uczestnicy rynku
ufają, że EBC przywróci równowagę płynności
ostatniego dnia okresu utrzymywania rezerw,
mogą oczekiwać, że EONIA zbliży się do
środka korytarza określonego przez stopy procentowe kredytu EBC na koniec dnia, dla tego
dnia. Przy tym założeniu, można oczekiwać, że
stopy procentowej znajdą się już na tym poziomie dzień przed operacją. W związku z tym, realizacja operacji dostrajających powinna pomóc uniknąć wahań rynkowych stóp procentowych również w dniach poprzedzających
koniec okresu utrzymywania rezerw i faktycznie przez cały okres utrzymywania rezerw.

3

UDZIAŁ W OPERACJACH DOSTRAJAJĄCYCH

Z 20 operacji dostrajających zrealizowanych na
koniec okresu utrzymywania rezerw od listopada
2004 r. do września 2006 r., siedem stanowiły
operacje zapewniające płynność, a 13 operacje
absorbujące płynność (zob. tabela 1). Tylko trzy
okresy utrzymywania rezerw zakończyły się bez
operacji dostrajających.
W operacjach zapewniających płynność oferty
przedstawiało średnio 31 kontrahentów. Średnia
wielkość jednej operacji zapewniającej płynność
	 Patrz na przykład, G. Pérez Quirós i H. Rodríguez Mendizábal:
The Daily Market for Funds in Europe: What Has Changed with
the EMU? „Journal of Money, Credit and Banking” 38(1), 91118, 2006.

wyniosła 9, 43 mld euro, a EBC udało się przydzielić planowaną kwotę. Wskaźnik pokrycia
ofert (bid-to-cover ratio) w tych operacjach,
tj. wskaźnik ofert złożonych do wielkości przydziałów wyniósł 4,5, czyli był znacznie wyższy
niż wskaźnik pokrycia ofert dla podstawowych
operacji refinansujących EBC, który w tym samym okresie osiągnął średnio 1,27. Krańcowa
i średnia ważona stopa przetargowa były odpowiednio o 5 i 6 punktów bazowych wyższe od
minimalnej oferowanej stopy procentowej. Te
stopy przetargowe często różniły się od stóp
przetargowych obserwowanych w poprzednich
przydziałach w ramach podstawowych operacji
refinansujących, ale średnio pozostawały na takim samym poziomie jak stopy przetargowe dla
podstawowych operacji refinansujących.
W operacjach absorbujących płynność oferowana stopa przetargowa była równa minimalnej
stopie przetargowej, która w analizowanym okresie pozostawała w przedziale od 2% do 3%. EBC
średnio planował wchłonięcie 9,08 mld euro.
W ośmiu z tych operacji, EBC był w stanie zaabsorbować planowaną kwotę. W pozostałych
pięciu operacjach odnotowano pewien niedobór
ofert, tj. łączna kwota ofert złożonych przez
kontrahentów i tym samym kwota zaabsorbowana była niższa od planowanej przez EBC (zob.
również: wykres 1). Trzy przypadki poważniejszego niedoboru ofert odnotowano w czerwcu
2005 r., sierpniu 2005 r. i marcu 2006 r. Bardziej
ograniczoną liczbę ofert w operacjach absorbujących płynność odzwierciedla również raczej
niski wskaźnik pokrycia ofert wynoszący 1,22
oraz niska liczba oferentów (12) – obie te wartości były znacznie niższe niż w operacjach zapewniających płynności.

Ramka

PODAŻ PŁYNNOŚCI I BŁĘDY PROGNOZ
EBC regularnie zaspokaja większość zapotrzebowania sektora bankowego na płynność w ramach podstawowych operacji refinansujących. Przetargi takie realizowane są co tydzień, mają
termin zapadalności tydzień, a ich wielkość osiąga obecnie około 300 mld euro .
 Poza tym co miesiąc realizuje się dłuższe operacje refinansujące o terminie zapadalności trzy miesiące, których łączna wartość
wynosi obecnie 120 mld euro.
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W dniu przydziału, EBC wylicza i publikuje kwotę referencyjną przydziału w oparciu o prognozę dotyczącą średniego zapotrzebowania sektora bankowego na płynność. Kwota referencyjna przydziału to kwota płynności, która zgodnie z oczekiwaniami powinna umożliwić bankom sprawne spełnienie wymagań w zakresie płynności  do momentu rozliczenia kolejnej podstawowej operacji refinansującej, przy założeniu zerowego ostatecznego wykorzystania operacji banku centralnego. Zapotrzebowanie banków na płynność można podzielić na wynikające
z czynników autonomicznych (np. banknotów w obiegu oraz depozytów władz centralnych i samorządowych w banku centralnym), wymagań dotyczących rezerw i nadwyżek rezerw (stanu
środków na rachunkach bieżących powyżej wymagań dotyczących rezerw) . Podczas gdy wymagania dotyczące rezerw zwykle nie ulegają zmianie do końca okresu utrzymywania rezerw,
przed kolejnym przydziałem w ramach podstawowych operacji refinansujących należy opracować prognozę czynników autonomicznych i nadwyżek rezerw.

Wnioski prakt yc zne
Eurosystemu
z operacji
dostrajających
prowadzonych
na koniec okresu
utrzymywania rezerw

W dniach po przydziale w ramach podstawowej operacji refinansującej, czynniki autonomiczne
i nadwyżki rezerw mogą jednak odbiegać od wartości prognozowanych. Najczęstszą przyczyną
korekt prognoz są nieprzewidziane zmiany dotyczące banknotów w obiegu i depozytów władz
centralnych i samorządowych w banku centralnym. W efekcie w sektorze bankowym może
powstać nierównowaga płynności, co prowadzi do nadpłynności lub deficytu płynności.
Zwiększenie liczby dni upływających od ostatniego przydziału w ramach podstawowej operacji
refinansującej, które wynikło ze zmiany zasad operacyjnych Eurosystemu w marcu 2004 r.
zgodnie z przewidywaniami doprowadziło do nagromadzenia błędów prognoz. Odchylenie
standardowe skumulowanych błędów wzrosło z 5,5 mld euro dla okresu prognozy obejmującego
cztery dni robocze do 9,2 mld euro dla sześciu dni roboczych (zob. wykres). W efekcie wzrosło
prawdopodobieństwo zakończenia okresu utrzymywania rezerw z istotną nierównowagą
płynności, co wiąże się z potencjalnymi wahaniami krótkoterminowych stóp procentowych
rynku pieniężnego.
Operacje dostrajające prowadzone na ostatni
dzień okresu mogą w dużym stopniu
skorygować nierównowagę płynności.
Opierają się one na zaktualizowanych
wartościach czynników autonomicznych
i nadwyżek rezerw, które EBC otrzymuje
bezpośrednio przed operacją 3. Wartości te są
zwykle dość dokładne, ponieważ niepewność
dotycząca ich zmian obejmuje tylko jeden
dzień. Odchylenie standardowe błędów prognozy jednodniowej autonomicznych czynników płynności faktycznie wynosi tylko
0,7 mld euro (patrz: wykres).

Wykres Odchylenie standardowe skumulowanych błędów w prognozach dotyczących
czynników autonomicznych
Oś x: liczba dni roboczych
Oś y: w milionach euro

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
0

1

2

3

4

5

6

Źródła: EBC.

	 System rezerwy obowiązkowej Eurosystemu umożliwia kontrahentom wykorzystanie możliwości uśredniania, ponieważ zgodność
z wymogami dotyczącymi rezerw ustala się na podstawie przeciętnych sald na koniec dnia kalendarzowego na rachunkach rezerwowych kontrahentów w okresie utrzymywania rezerwy. Takie uśrednienie daje instytucji możliwość dostosowania się do szoków
płynności w okresie utrzymywania rezerw, co stabilizuje stopy procentowe rynku pieniężnego.
	 Patrz również: ramka 3 zatytułowana „Nadwyżki rezerw i wdrożenie polityki pieniężnej EBC” w wydaniu Biuletynu Miesięcznego
z października 2005 r.
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NIEDOBÓR OFERT
To nie przypadek, że wszystkie przypadki niedoboru ofert dotyczyły operacji zapewniających płynność. Stała stopa procentowa stosowana w tych przetargach – minimalna stopa
przetargowa – znajduje się w środku korytarza
określonego przez stopy procentowe kredytu
w banku centralnym na koniec dnia i tym samym odpowiada hipotetycznej wartości płynności, jeśli prawdopodobieństwo skorzystania
z tego kredytu wnosi 50% i jest równie kosztowna. Kontrahenci mogą jednak nieco inaczej
oceniać możliwość zakończenia okresu utrzymywania rezerw z nadpłynnością lub deficytem
płynności, na przykład ze względu na różne
koszty, które ponoszą w obu przypadkach.
Z jednej strony, nadpłynność zmusi ich do zdeponowania nadwyżki płynności w formie depozytu. Z drugiej strony, deficyty płynności
prowadzą do korzystania z kredytu w banku
centralnym na koniec dnia lub braku zgodności
z wymaganiami dotyczącymi rezerw, co wiąże
się z karą. W tym przypadku, wartość rynkowa
płynności może być wyższa od minimalnej oferowanej stopy procentowej i kontrahenci mogą
zrezygnować z deponowania całej kwoty nadpłynności w Eurosystemie.
Warunki rynkowe jednocześnie odgrywają
ważną rolę w kontekście decyzji kontrahenta
o udziale w operacjach dostrajających absorbujących płynność. Jeśli rynek dostrzega wysoką
płynność, istnieje presja na spadek stopy procentowej overnight poniżej minimalnej oferowanej stopy procentowej. W tym przypadku,

zdeponowanie nadpłynności w Eurosystemie
w ramach operacji dostrajających jest korzystne
dla uczestników rynku, ponieważ wynagrodzenie na poziomie minimalnej oferowanej stopy
procentowej jest wyższe niż wynagrodzenie, jakie mogą uzyskać na rynku pieniężnym. Sytuacja zmienia się, gdy rynkowe stopy procentowe
są równe lub niższe od minimalnej oferowanej
stopy procentowej. Wskaźnik pokrycia ofert
jest faktycznie wyższy przy niższym poziomie
marży pomiędzy stopą procentową overnight
a minimalną oferowaną stopą procentową
w dniu realizacji operacji dostrajającej.
Niedobór ofert może również pojawić się, gdy
uczestnicy rynku zauważają, że płynność jest
niższa niż wynika to z szacunków EBC. Taka
sytuacja może wystąpić na przykład, gdy EBC
oczekuje obniżenia czynników autonomicznych
absorbujących płynność ostatniego dnia okresu
utrzymywania rezerw (takie oczekiwanie nie
jest bezpośrednio widoczne dla rynku i można
zauważyć je tylko w publikowanej wartości
średniej dla całego tygodnia). Błędna percepcja
niedoboru płynności może również pojawić się
w przypadku nierównomiernej dystrybucji
płynności wśród uczestników rynku. W takim
przypadku, absorpcja płynności w pełnej kwocie w operacji dostrajającej doprowadziłaby do
ostatecznego wykorzystania kredytu w banku
centralnym na koniec dnia. Jeśli jednak dystrybucja płynności byłaby równomierna, kwotę
płynności, która nie zostałaby zaabsorbowana
na skutek niedoboru ofert, odzwierciedlałoby
ostateczne wykorzystanie depozytu w banku
centralnym. W rzeczywistości dodatnia zależ-

Tabela I: Podsumowanie danych dotyczących operacji dostrajających na koniec okresu utrzymywania rezerwy

Rodzaj
operacji
Zasilające
w płynność
Absorbujące płynność

Rodzaj
przetargu

Liczba
operacji

Średnia
przewidywana wysokość
przydziału

Średnia
łączna wysokość
oferty

Średnia
wysokość
przydziału 1)

Średni
wskaźnik
pokrycia
ofert

Średni
wskaźnik
przydziału

Średnia
liczba
uczestniczących kontrahentów

Zmienna
stopa
Stała stopa

7

9,43

33,67

9,43

4,49

26,00%

31

13

-9,08

-11,33

-8,10

1,22

82,80%

12

Źródło: EBC.
Uwaga: dane dotyczą okresu od listopada 2004 r. do września 2006 r.. Znaki ujemne oznaczają zmniejszenie płynności.
1) W mld euro.
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ność pomiędzy wykorzystaniem operacji banku
centralnego a kwotą niedoboru ofert jest dość
silna; te dwie zmienne średnio różnią się tylko
o 200 mln EUR. Na wykresie 1 widać, że ostateczne wykorzystanie depozytu w baku centralnym (odzwierciedlone negatywnym ostatecznym wykorzystaniem kredytu w banku centralnym na koniec dnia) powyżej 1 mld EUR
rzadko wiązało się z niedoborem ofert.

DETERMINANTY UDZIAŁU W OPERACJACH
DOSTRAJAJĄCYCH
Podczas gdy liczba kontrahentów uprawnionych
do udziału w operacjach dostrajających EBC
wynosi 129, w operacjach dostrajających na koniec okresu uczestniczyło średnio tylko 19 banków. Prawie połowa wszystkich instytucji
uprawnionych w analizowanym okresie nie
wzięła udziału w żadnej operacji dostrajającej
zrealizowanej w tym okresie. Uprawnieni kontrahenci średnio wzięli udział w mniej niż
dwóch takich operacjach.
Generalnie, udział banków jest pozytywnie
skorelowany z wielkością zawieranych przez
nie operacji obu rodzajów, co oznacza, że większe banki składają oferty częściej niż mniejsze.
Faktycznie 20% największych banków składało
oferty średnio ponad trzy razy częściej niż
50% najmniejszych kontrahentów, co odzwierciedla wyższą aktywność większych banków na
rynku międzybankowym.
Inną potencjalną przyczyną udziału w operacjach dostrajających jest indywidualny deficyt
rezerwy kontrahenta w przedostatnim dniu
okresu utrzymywania rezerw. Nieco zaskakujące jest jednak, że procentowy wskaźnik utrzymywania rezerwy nie wydaje się wpływać na
decyzję o złożeniu oferty w przetargu.

Wykres 1 Przydziały w operacjach dostrajających i wykorzystanie operacji banku centralnego na koniec dnia
(w mld euro)
Przewidywana wysokość przydziału
Niedobór ofert
Wykorzystanie opercji banku centralnego
na koniec dnia netto
30
25
20
5
0
5
0
-5
-0
-5
-20

2004

2005

30
25
20
5
0
5
0
-5
-0
-5
-20

2006

Źródło: EBC.

Na wykresie 2 widać, że koncentracja ofert
była szczególnie wysoka, gdy wielkość przydziału – bez względu na to, czy dotyczył on absorpcji, czy zapewnienia płynności – była niska, co może być wynikiem tego, że kontrahenci
podejmowali decyzję o złożeniu oferty, tylko
gdy oczekiwali przydziału powyżej określonej
wielkości, potencjalnie ze względu na koszty
związane ze składaniem ofert. Biorąc pod
uwagę raczej niski wskaźnik udziału można
stwierdzić, że nie trzeba rozszerzać listy uprawnionych kontrahentów, ponieważ potencjalny
wpływ dodatkowych kontrahentów na wielkość
oferty będzie prawdopodobnie bardzo niski.
Wykres 2 Udział największych oferentów na
koniec dnia netto
przewidywana wysokość przydziału
(w mld euro; skala z lewej)
3 największych oferentów (w procentach; skala z prawej)
6 największych oferentów (w procentach; skala z prawej)
2 największych oferentów (w procentach; skala z prawej)
oznacza operację zasilającą w płynność
30
25
20
5

Wśród wszystkich uczestniczących kontrahentów trzech największych oferentów odpowiadało średnio za 72% wielkości przydziału w operacjach, sześciu największych oferentów – za
88%, a 12 największych oferentów – za 96%.
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Generalnie, głównym czynnikiem determinującym udział w operacjach dostrajających na koniec okresu wydaje się być rola kontrahentów
na rynku międzybankowym, a nie ich indywidualna pozycja w zakresie płynności w momencie operacji.

4

WSTĘPNA OCENA

WYKORZYSTANIE OPERACJI BANKU CENTRALNEGO
Jak stwierdzono w części 2, celem operacji dostrajających na koniec okresu jest zapewnienie
równowagi płynności i stabilizacja krótkoterminowych stóp procentowych na koniec okresu
utrzymywania rezerw. Równowaga płynności
z definicji eliminuje deficyt płynności lub nadpłynność na rynkach. Wszelka nadwyżka lub
brak płynności na poziomie całego sektora bankowego powinna się objawiać wykorzystaniem
jednej z operacji EBC na koniec dnia w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerw. Tabela 2
przedstawia spadek wykorzystania operacji
banku centralnego na ten dzień od listopada
2004 r.: ostateczne wykorzystanie operacji
banku centralnego w wartościach bezwzględnych spadło z 4,2 do 1,2 mld euro. Podczas gdy
wykorzystanie depozytu w banku centralnym
pozostało raczej stabilne, ogólny spadek wynikał głównie z mniejszego wykorzystania kredytu banku centralnego na koniec dnia, które
było średnio ponad dwa razy wyższe od średniego wykorzystania depozytu w banku centralnym.

WPŁYW NA KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROCENTOWE NA RYNKU PIENIĘŻNYM
Warto zwrócić uwagę na wpływ większej liczby
operacji dostrajających na koniec okresu na
stopy procentowe. Nastąpiło istotne ograniczenie sporadycznych znacznych wahań marży
EONIA, które pojawiały się na koniec okresu.
Wykres 3 przedstawia szeregi czasowe minimalnej oferowanej stopy procentowej i EONIA
od marca 2004 r. w oparciu o dane tylko na
ostatni dzień okresu wykorzystania rezerw. Na
wykresie widoczna jest również różnica w wartościach bezwzględnych pomiędzy nimi, czyli
marża EONIA. Ta seria świadczy o dotychczasowym sukcesie operacji dostrajających na koniec okresu utrzymywania rezerw. Po lewej
stronie osi pionowej przedstawiono sporadyczne znaczne wahania marży EONIA, które
występowały ostatniego dnia okresu utrzymywania rezerw, zanim wprowadzono operacje
dostrajające. W czterech przypadkach odchylenia od minimalnej oferowanej stopy procentowej
były wyższe niż 25 punktów bazowych, a w trzech
przekroczyły nawet 50 punktów bazowych. Od
listopada 2004 r., częstotliwość tych wahań została istotnie ograniczona – tylko w jednym
przypadku marża EONIA przekroczyła 25 punktów bazowych. Był to jeden z dni, gdy nastąpił
raczej znaczny niedobór ofert w operacji absorbującej płynność i EONIA spadła, ponieważ
na rynku utrzymała się znaczna nadpłynność.
Podobny obraz dają zmiany odchylenia standardowego codziennych zmian EONIA. Wykres 4 przedstawia, jak uderzający wpływ na dzienną zmien-

Tabela 2 Średnie wykorzystanie operacji banku centralnego na koniec dnia w ostatnim dniu
utrzymywania rezerw
(w mld euro)

Okres

Kredyt banku
centralnego
na koniec
dnia (A)

Depozyt
w banku centralnym na koniec dnia (B)

Wykorzystanie
operacji banku
centralnego na koniec dnia netto 1)

Wykorzystanie operacji
banku centralnego na koniec dnia w wartościach
bezwzględnych 2)

IV-X 2004 r.
XI – IX 2006 r.

3,5
1,0

1,6
1,4

1,9
-0,4

4,2
1,2

Źródło: EBC
1) Średnia różnicy [(A) – (B)].
2) Średnia wartość bezwzględnaróżnicy [(A) – (B)].
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Wykres 3 Fluktuacja EONIA w stosunku do minimalnej oferowanej stopy procentowej (MBR)
w ostatnim dniu utrzymywaniu rezerw
EONIA (w procentach w ujęciu rocznym; skala z lewej)
MBR (w procetach w ujęciu rocznym; skala z lewej)
Odchylenie od MBR w wartościach bezwzględnych
(w punktach bazowych; skala z prawej)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
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Wykres 5 przedstawia średnie zmiany marży
EONIA, tj. różnicy pomiędzy EONIA a minimalną oferowaną stopą procentową w ciągu
ostatnich siedmiu dni kalendarzowych każdego
okresu utrzymywania rezerw. Realizacja operacji dostrajających miała bardzo duży wpływ
na ostatni dzień okresu utrzymywania rezerw,
obniżając średnie odchylenie EONIA od minimalnej oferowanej stopy procentowej z 31 punktów bazowych do 1 punktu bazowego. Wystąpiło również niewielkie obniżenie marży przedostatniego dnia, ale efekt stabilizujący nie jest
widoczny więcej niż dwa dni kalendarzowe
przed końcem okresu utrzymywania rezerw.

2006

EWOLUCJA MARŻ STÓP PROCENTOWYCH

Źródła: EBC.

ność EONIA miały częstsze operacje dostrajające
na koniec okresu utrzymywania rezerw – średnie
odchylenie standardowe dla dni od ostatniej podstawowej operacji refinansującej (mierzone na
bieżąco) spadło z ponad 12 do 3,2 punktu bazowego. Chociaż odchylenie standardowe dla wszystkich pozostałych tygodni nieznacznie wzrosło (z 1
do 1,4 punktu bazowego), ogólny wpływ na zmienność w całym okresie utrzymywania rezerw odzwierciedla spadek odchylenia standardowego z 4
do 3,2 punktu bazowego.

Zgodnie z oczekiwaniami, większa częstotliwość operacji dostrajających miała początkowo
stabilizujący wpływ na marże pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi rynku
pieniężnego i minimalną oferowaną stopą procentową, co widać na wykresie 6, który przedstawia szeregi czasowe marży EONIA, a także
marży pomiędzy tygodniową stopą odkupu a minimalną oferowaną stopą procentową. Od początku 2005 r. nastąpiło wstrzymanie trendu
wzrostowego obu marż. Pod koniec 2005 r.

Wykres 4 Odchylenie standardowe EONIA w
okresie utrzymywania rezerw

Wykres 5 Średnie zmiany marży EONIA
w ostatnim tygodniu utrzymywania rezerw

(w punktach bazowych, w ujęciu dziennym)

(w punktach procentowych)

Cały okres utrzymywania rezerw
Dni przed ostatnim rozliczeniem podstawowej
operacji refinansującej
Dni po ostatnim rozliczeniu podstawowej
operacji refinansującej

Średnia marża EONIA (od XI 2004 r.)
Średnia marża EONIA (w okreśie III – XI 2004 r.)
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Źródła: EBC.
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marże ponownie zaczęły rosnąć, chociaż
w znacznym stopniu uniknięto istotnych wahań
stóp procentowych. W związku z tym, wydaje
się, że przyczyny wzrostu marż są obecnie niezwiązane z sytuacją w zakresie płynności na
koniec okresu utrzymywania rezerw i w związku
z tym, EBC zastosował dodatkowe środki zapobiegające wzrostowi marż. Od maja do września 2006 r. EBC przydzielił więcej niż publikowana kwota referencyjna we wszystkich podstawowych operacjach refinansujących, w tym
w ostatniej podstawowej operacji refinansującej w każdym okresie utrzymywania rezerw.
Skutkiem tego działania był stały postęp w przeciwdziałaniu wzrostowi marż pomiędzy stopami procentowymi rynku pieniężnego a minimalnymi oferowanymi stopami procentowymi.
Poza tym, działanie to czasowo zmieniło rolę
operacji dostrajających. Przydzielenie kwoty
powyżej kwoty referencyjnej w ostatniej podstawowej operacji refinansującej okresu utrzymywania rezerw wskazuje na tendencję do nadpłynności w ostatnim tygodniu okresu. Ponieważ EBC w dalszym ciągu dąży do osiągnięcia równowagi płynności ostatniego dnia,
taka sytuacja sugeruje wysokie prawdopodobieństwo operacji dostrajających absorbujących
płynność ostatniego dnia okresu utrzymywania
rezerw. Faktycznie, od maja do września 2006 r.
Wykres 6 Średnia tygodniowa marża EONIA
oraz marża tygodniowej stopy odkupu 1)
(w punktach procentowych)
Marża stopy odkupu
Marża EONIA
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
III

VI IX
2004

I

IV

VII
2005

XI

II

V
2006

0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
VIII

Źródła: Reuters i EBC.
1) Dane nie obejmują marży z ostatniego tygodnia utrzymywania rezerw.
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wszystkie operacje dostrajające były operacjami absorbującymi płynność (patrz również:
wykres 1).

5

WNIOSKI

Od jesieni 2004 r. EBC częściej realizuje operacje dostrajające, co ma na celu zapewnienie
równowagi płynności na koniec okresów utrzymywania rezerw.
Analiza wykazuje, że działanie to generalnie
korzystnie wpłynęło na stabilizację stóp procentowych w ostatnich dniach okresów utrzymywania rezerw. Wyeliminowano duże wahania
rynkowych stóp procentowych overnight na
koniec okresu utrzymywania rezerw. Jednocześnie nastąpiło widoczne ograniczenie codziennej zmienności EONIA. Większa częstotliwość
operacji dostrajających miała poważny wpływ
stabilizujący na dwa ostatnie dni okresu; wpływ
ten w dniach wcześniejszych był bardzo ograniczony. W związku z tym, cel polegający na
stabilizacji krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego pod koniec okresu
utrzymywania rezerw został zdecydowanie
osiągnięty.
Jednocześnie nastąpiło czasowe wstrzymanie
wzrostu marż pomiędzy krótkoterminowymi
stopami procentowymi rynku pieniężnego a minimalną oferowaną stopą procentową. Na koniec 2005 r. inne czynniki przyczyniły się jednak do wzrostu marż i EBC musiał zastosować
dodatkowe środki w celu ich obniżenia.

ROZWÓJ SEKTORÓW FINANSOWYCH
W EUROPIE ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ
I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Wiele krajów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej odnotowuje w ostatnich latach szybki rozwój sektora finansowego, w tym gwałtowny wzrost akcji kredytowej dla
sektora prywatnego. Niniejszy artykuł omawia główne czynniki sprawcze tego stanu rzeczy,
obejmujące proces przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, politykę makroekonomiczną i politykę wobec sektora finansowego, a także zjawiska związane
z cyklem koniunkturalnym. Przedstawiono w nim charakterystykę sektorów finansowych, ostatnie trendy wzrostu kredytów bankowych w poszczególnych krajach oraz ich wpływ na sytuację
makroekonomiczną i stabilność finansową. To ostatnie zagadnienie nabiera szczególnego znaczenia w świetle postępującej integracji finansowej strefy euro z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Rozwój sektora finansowego i wzrost akcji kredytowej w regionie
wymaga stałej uważnej obserwacji; z drugiej strony proces ten powinien wspierać bardziej
efektywne inwestycje i wzrost gospodarczy.

1

WPROWADZENIE

Tempo rozwoju sektorów finansowych w Europie Środkowej, Wschodniej i PołudniowoWschodniej w ostatnich latach było bardzo wysokie. Rozwój ten napędzały głębokie zmiany
struktury własnościowej i warunków kredytowania w sektorze bankowym, polityka dotycząca sektora finansowego i polityka makroekonomiczna, a także czynniki koniunkturalne .
W efekcie klienci instytucjonalni i indywidualni uzyskali dostęp do szerszej oferty produktów, głównie w sferze kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Banki zagraniczne wciąż
wzmacniają swoją obecność w regionie. Powstają też pierwsze niebankowe instytucje finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne
i emerytalne. Zmiany te w istotnym stopniu
wiążą się z procesem przechodzenia krajów regionu z gospodarki centralnie planowanej do
gospodarki rynkowej. W przypadku Turcji – jedynej gospodarki, której proces ten nie dotyczy


Dla celów niniejszego artykułu przyjęto, że Europa Środkowa,
Wschodnia i Południowo-Wschodnia obejmuje następujące
kraje: dawne gospodarki planowe, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., tj. Czechy (CZ), Estonię (EE), Łotwę (LV),
Litwę (LT), Węgry (HU), Polskę (PL), Słowację (SK) i Słowenię
(SI); kraje przystępujące, tj. Bułgarię (BG) i Rumunię (RO);
kraje formalnie uznane przez Radę Europejską za kraje kandydujące do UE, tj. Chorwację (HR), byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii (MK) i Turcję (TR), oraz kraje potencjalnie
kandydujące do UE, tj. Albanię (AL), Bośnię i Hercegowinę
(BA) oraz Serbię i Czarnogórę (CS). Unia Europejska uznała
Czarnogórę za suwerenne państwo w czerwcu 2006 r. Analizowana grupa nie obejmuje Malty ani Cypru, ponieważ w krajach
tych omawiany proces nie wystąpił; ich rynki finansowe są bardziej rozwinięte, wskaźniki kredytów do PKB zbliżone do strefy
euro, a wzrost kredytów jest bardziej umiarkowany.

– sektor finansowy również uległ poważnej
transformacji, w następstwie kryzysu z lat
2000–2001 i podjętych następnie działań restrukturyzacyjnych.
Od początku lat 90., równolegle z ogólnymi
przekształceniami gospodarczymi, w krajach
analizowanego regionu nastąpiły istotne zmiany
struktury rynków finansowych, a także instytucji regulacyjnych i nadzorczych. Główne czynniki, które doprowadziły do tych zmian, omówiono w części 2. Część 3 przedstawia aktualny
stan systemów finansowych regionu. W części 4 można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o ich ewolucji, w szczególności dotyczące wzrostu akcji kredytowej dla sektora
prywatnego. Część 5 przedstawia szerszy kontekst makroekonomiczny i stabilności finansowej, a w części 6 znajdują się wnioski.

2

GŁÓWNE DETERMINANTY ROZWOJU SEKTORÓW FINANSOWYCH W REGIONIE

Na sektory finansowe w analizowanym regionie
wpływają różne czynniki strukturalne, związane przede wszystkim z przechodzeniem z gospodarki planowej do rynkowej, polityką dotyczącą sektora finansowego i polityką makroekonomiczną, a także z przebiegiem cyklu
koniunkturalnego. Ponieważ wpływ tych czynników częściowo się pokrywa, należy rozpatrywać je łącznie.
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W rozwoju sektorów finansowych w regionie
– z wyjątkiem Turcji – w ostatnich latach można
wyodrębnić kilka etapów. We wczesnej fazie
przekształceń konieczna była pełna restrukturyzacja sektora finansowego, ponieważ należało
zreformować banki państwowe i wyeliminować
sterowaną działalność kredytową. W niektórych
krajach po tym etapie nastąpiła szybka prywatyzacja sektora bankowego i ekspansywny rozwój rynków finansowych, często tworzonych od
zera. W wielu krajach brakowało właściwych
rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, co
prowadziło do przypadków udzielania kredytów
jednostkom powiązanym i tworzenia „podręcznych” banków (pocket banks) na potrzeby jednego przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.
Niedojrzały system bankowy doświadczał wielu
trudności wywołanych przez nieodpowiednie
przepisy, nadużycia i niedoświadczenie uczestników rynku . Wszystkie te czynniki doprowadziły we wczesnych latach transformacji do
przypadków boomu na rynku kredytowym. Ze
względu na niską jakość udzielonych kredytów,
po okresach boomu często następowały kryzysy
kredytowe. W efekcie, w latach 90. wiele krajów w regionie doświadczyło poważnych kryzysów bankowych.
Głównym czynnikiem strukturalnym kształtującym rozwój sektora finansowego w regionie
w ostatnim okresie było wejście na rynek banków zagranicznych, głównie z Unii Europejskiej. Dopływ z zagranicy kapitału, reputacji,
wiedzy i doświadczenia doprowadził do istotnego zwiększenia podaży kredytów i poszerzenia zakresu produktów finansowych dostępnych
w poszczególnych gospodarkach. Integracja
sektora finansowego regionu z unijnymi ryn	 Omówienie tych zagadnień w literaturze przedmiotu można znaleźć u E. Berglöfa i P. Boltona (2002): The great divide and beyond: Financial architecture in transition. „Journal of Economic
Perspectives” 16 (1), str. 77-100. Zainteresowanemu czytelnikowi polecamy również następujące publikacje EBC dotyczące
sektorów bankowych i finansowych w niektórych krajach regionu omawianego w niniejszym artykule: „Banking structures
in the new EU Member States” (styczeń 2005), „EU Banking
Structures” (październik 2006) i „EU Banking Sector Stability”
(listopad 2006). Zob. też ECB Occasional Paper Nr 48 wydany
przez Zespół Zadaniowy ds. Rozszerzenia Komitetu Stosunków
Międzynarodowych pt.: „Macroeconomic and financial stability
challenges for acceding and candidate countries” (lipiec 2006).
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kami finansowymi ułatwiła dostęp do finansowania zagranicznego, głównie za pośrednictwem banków macierzystych, natomiast większe zaufanie do własnego sektora bankowego
zapewniło wzrost depozytów krajowych. Do
wyższego popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przyczyniły się ponadto korzystne perspektywy dochodowe. Wzrosła też konkurencja w sektorze
bankowym, ponieważ banki zagraniczne dążyły
do uzyskania udziału w rynkach oferujących
wyższe zwroty z kapitału niż w ich własnych
krajach. Towarzyszyła temu konsolidacja sektora bankowego w kilku krajach regionu.
Kolejnym ważnym czynnikiem strukturalnym
wspierającym rozwój sektora finansowego było
usprawnienie systemu prawnego. W tym aspekcie największe znaczenie miało przyjęcie standardów i przepisów zgodnych z unijnymi normami prawnymi dotyczącymi nadzoru nad sektorem finansowym.
Poza opisanymi powyżej czynnikami związanymi z popytem i podażą, dynamikę aktywności kredytowej w regionie kształtowały różne
czynniki polityczne. Największe znaczenie
w tym kontekście miała polityka wobec sektora
finansowego, czyli nastawienie władz do deregulacji, prywatyzacji i liberalizacji. Dużą rolę
odgrywała polityka makroekonomiczna. Pewne
znaczenie miała także polityka pieniężna, która
bezpośrednio wpływa na koszt kredytu przez
zmiany stóp procentowych lub rezerwy obowiązkowej, jak również polityka kursowa.
Stwierdzono na przykład, że kraje posiadające
sztywniejsze reżimy kursowe generalnie odnotowały wyższą dynamikę akcji kredytowej. Ponieważ sytuacja taka wiąże się często z wysokim udziałem kredytów walutowych, czynnikiem stymulującym mogło być postrzeganie
ryzyka kursowego jako niższego w krajach
o sztywnych reżimach kursowych lub z izbą
walutową. W wielu krajach regionu wpływ na
rozwój sektora finansowego miała również polityka fiskalna, zwłaszcza przez posunięcia
związane z rynkiem mieszkaniowym, takie jako
możliwość odliczenia spłat kredytów mieszka-

artykuły
Wykres 1 Wskaźnik krajowych kredytów bankowych dla sektora prywatnego do PKB
ogółem i na jednego mieszkańca (w 2004 r.)

niowych od podatku czy dofinansowanie takich
kredytów. Poza tym do dalszej ekspansji kredytów w wielu krajach regionu mogła przyczynić się prywatyzacja i konsolidacja finansów
publicznych .
Ważnym elementem determinującym rozwój
systemów finansowych w ostatnich latach były
również czynniki koniunkturalne, ponieważ
większość krajów w regionie notowała duży
wzrost realnego PKB. Zapotrzebowanie na kredyt było dodatkowo stymulowane przez malejące koszty obsługi zadłużenia, odzwierciedlające postęp stabilizacji makroekonomicznej
i niskie stopy procentowe na światowych rynkach finansowych, a także rosnące ceny aktywów (w szczególności mieszkaniowych) w warunkach wysokiej płynności na świecie. Oddziaływanie czynników koniunkturalnych
wzmocniły jeszcze procesy związane z przekształceniami gospodarczymi, czyli pojawienie
się nowych przedsiębiorstw wykazujących wysokie zapotrzebowanie na kredyt, a także wejście gospodarstw domowych na rynek kredytów
konsumpcyjnych i hipotecznych w związku
z bieżącym i oczekiwanym w przyszłości wzrostem dochodów. Z przewagi kapitału zagranicznego w sektorach bankowych poszczególnych
krajów wynika też, że na rozwój systemu finansowego – obok czynników wewnętrznych –
wpływa także koniunktura i sytuacja finansowa
kraju, w którym mają siedzibę banki macierzyste. Generalnie można oczekiwać, że banki lokalne będące spółkami zależnymi zliberalizują
warunki kredytowania, gdy warunki gospodarcze w kraju banku macierzystego będą stabilne,
zaś ograniczą zaangażowanie na rynku krajowym w razie pogorszenia się sytuacji finansowej banku macierzystego .

	 Patrz: P. Backé i T. Zumer (2005): Developments in credit to the
private sector in central and eastern European EU Member States: Emerging from financial repression – a comparative overview. „Focus on European Economic Integration” 2/05, Oesterreichische Nationalbank, październik.
	 R. de Haas i I. Naaborg (2005): Internal Capital Markets in Multinational Banks: Implications for European Transition Countries. De Nederlandsche Bank Wokring Paper No 51; R. De
Haas i I. van Lelyveld (2005): Internal Capital Markets and
Lending by Multinational Bank Subsidiaries. De Nederlandsche
Bank Working Paper No 101.

Rozwój sektorów
finansowych
w Europie Środkowej,
Wschodniej
i PołudniowoWschodniej

(118 krajów)
Oś x: PKB na jednego mieszkańca
(w USD wg parytetu siły nabywczej)
Oś y: kredyty sektora prywatnego jako procent PKB
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Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Uwaga: czerwone kropki oznaczają kraje z Europy środkowej,
wschodniej i południowo-wschodniej, których dane są dostępne.

Oprócz powyższych czynników wpływających
na popyt i podaż należy wziąć pod uwagę naturalny proces doganiania bardziej rozwiniętych gospodarek. Na początku omawianego
procesu poziom kredytów dla sektora prywatnego jako procent PKB, a także poziom rozwoju gospodarczego (PKB na jednego mieszkańca) był dość niski. W związku z tym, zgodnie z opisaną w literaturze fachowej relacją pomiędzy wzrostem i finansowaniem, wzrostowi
gospodarczemu w procesie doganiania towarzyszy ekspansja kredytowa. To zjawisko dokładniej omówiono w następnej części.

3

STAN ROZWOJU SEKTORÓW FINANSOWYCH
W REGIONIE

W większości krajów w analizowanym regionie
poziom rozwoju sektora finansowego jest nadal
dość niski w porównaniu nie tylko z gospodarkami rozwiniętymi, ale również z innymi krajami wykazującymi podobny poziom dochodu
narodowego na mieszkańca. Jak widać na wykresie 1, w 2004 r. wszystkie kraje regionu
z wyjątkiem Chorwacji znajdowały się poniżej
linii regresji ustalonej dla korelacji pomiędzy
wskaźnikiem kredytów bankowych dla sektora
prywatnego do PKB ogółem i na jednego mieszEBC
Biuletyn Miesięczny
Listopad 2006
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Tabela 1 Aktywa banków i niebankowych instytucji finansowych w krajach Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej (2005)

Kraje UE
Czechy
Estonia
Łotwa
Litwa
Węgry
Polska
Słowenia
Słowacja
Kraje przystępujące
Bułgaria
Rumunia
Kraje kandydujące
Chorwacja
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Turcja
Potencjalne kraje kandydujące
Albania
Bośnia i Hercegowina
Serbia
Dane porównawcze
Strefa euro

Suma aktywów
(mld EUR)

Udział sumy
aktywów w PKB
(%)

Udział banków
w sumie aktywów
(%)

119,3
13,2
16,0
13,9
96,1
212,9
35,7
43,3

121,2
125,5
125,1
67,3
109,4
87,5
130,5
113,5

88,0
89,5
97,3
94,6
77,7
71,4
84,2
84,1

19,6
42,1

91,3
53,2

85,8
84,1

44,5
2,5
294,9

144,0
62,5
102,7

81,0
92,0
86,8

4,2
7,5
10,5

62,3
98,4
57,9

78,6
81,3
88,6

28.550,7

371,0

71,5

Źródła: EBC (dane sektora bankowego UE), EBOR, MFW i źródła krajowe.
Uwaga: dane dla krajów spoza UE nie zostały ujednolicone.

kańca w 118 krajach, dla których dostępne były
dane. Stosunkowo słaby stopień rozwoju sektora pośrednictwa finansowego w relacji do
PKB na jednego mieszkańca wynika z często
burzliwego przebiegu wczesnego etapu przekształceń, opisanego we wstępie. W efekcie
sektory bankowe w regionie nie tylko były
małe, ale też wykazywały niski udział kredytów
dla sektora prywatnego w strukturze aktywów.
Kolejną istotną cechą sektorów finansowych regionu jest dominująca pozycja banków. Wprawdzie liczba niebankowych instytucji finansowych w wielu krajach rośnie, ale ich udział w sumie aktywów sektora finansowego jest wciąż
stosunkowo niewielki, co widać w tabeli 1.
Tempo przekształceń gospodarczych w poszczególnych krajach regionu jest różne. Jedną
z miar jest wskaźnik reformy sektora bankowego, regularnie wyliczany przez Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który
przedstawiono wraz z innymi wybranymi
wskaźnikami sektora bankowego w tabeli 2.
Wskaźnik transformacji EBOR waha się mię-
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dzy 1 a 4,3, przy czym 1 oznacza najmniejsze
zaawansowanie sektora bankowego, a 4,3 to
pełna spójność prawa i regulacji bankowych ze
standardami Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) oraz dostępność pełnego zestawu
usług bankowych. Wskaźniki EBOR dla omawianego regionu pokazują, że w krajach należących do UE, a także w Bułgarii i Chorwacji
reforma sektora bankowego została prawie zakończona.
Zakończenie przekształceń w pozostałych krajach regionu wymaga jednak podjęcia dalszych
działań. W Turcji, dla której nie określono
wskaźnika EBOR, proces restrukturyzacji banków przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego rozpoczął
się po kryzysie bankowym z 2001 r.
Poza Turcją generalnie zakończono prywatyzację banków państwowych. Wśród nowych
państw członkowskich Unii Europejskiej tylko
w Polsce i Słowenii banki państwowe wciąż
mają w posiadaniu ponad 10% łącznych aktywów bankowych, według ostatnich danych

artykuły
EBOR. Postęp w prywatyzacji odnotowały również kraje nienależące do UE. Tylko w Serbii
udział banków państwowych wciąż przekracza
10% łącznych aktywów sektora bankowego.

Prywatyzacji w regionie często towarzyszył
wzrost udziału banków zagranicznych. Spółki
zależne i oddziały banków zagranicznych posiadają ponad 90% aktywów sektora bankowego
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Tabela 2 Wybrane wskaźniki sektora bankowego dla krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (2005)
Liczba
instytucji
kredytowych 1)

Liczba
oddziałów
na
100.000
mieszkańców

Banki
państwowe 2)
(% sumy
aktywów
sektora
bankowego)

Banki
zagraniczne 3)
(% sumy
aktywów
sektora
bankowego)

Pięć
największych
instytucji
kredytowych 4) (%
aktywów
sektora
bankowego)

Kraje UE
Czechy

56

18

3

96

65

Estonia

11

17

0

99

98

Łotwa

23

25

4

48

67

Litwa

78

24

0

92

Węgry

215

31

7

Polska

739

13

Słowenia

25

Słowacja

23

Zwrot
z aktywów

Zwrot
z kapitału
(%)

Wskaźnik
EBOR
reformy
sektora
bankowego 6)

1,3

17,7

4,0

2,6

8,6

4,0

1,9

27,2

3,7

81

0,8

12,3

3,7

63

53

2,7

35,4

4,0

19

67

49

1,4

18,7

3,7

35

13

19

63

0,8

16,2

3,3

21

1

93

68

1,4

9,5

3,7

Kraje
przystępujące
Bułgaria

34

9

2

80

51

2,0

21,6

3,7

Rumunia

33

14

6

62

60

1,7

12,9

3,0

Chorwacja

34

24

3

91

74

1,7

15,6

4,0

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

20

14

2

53

68

1,3

8,1

2,7

Turcja

47

9

35

6

63

1,1

8,6

brak
danych

Albania

16

3

3

94

83

1,3

21,1

2,7

Bośnia
i Hercegowina

33

18

4

81

64

0,7

6,4

2,7

Serbia

40

4

24

66

50

0,9

5,8

2,7

6, 403

54

brak danych

16

41

0,5

13,9

brak
danych

Kraje
kandydujące

Potencjalne
kraje
kandydujące

5)

Dane
porównawcze
Strefa euro

Źródła: EBC (dane sektora bankowego w krajach UE), EBOR, MFW i źródła krajowe.
Uwaga: dane dla krajów spoza UE nie zostały ujednolicone.
1) Dotyczy banków w krajach spoza UE.
2) Dane za 2004 r. z EBOR.
3) Dane za 2004 r. z EBC: EU Banking Sector Stability (Stabilność sektora bankowego w UE), październik 2005 r.
4) Dotyczy czterech największych banków w Chorwacji i trzech największych banków w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
5) Dotyczy tylko Federacji Bośni i Hercegowiny.
6) Wskaźnik waha się między 1 a 4,3, przy czym 4,3 oznacza pełną spójność prawa i regulacji bankowych ze standardami Banku
Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) oraz dostępność pełnego zestawu usług bankowych.
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w Czechach, Estonii, na Litwie i Słowacji,
a także w Chorwacji i Albanii, a ponad 80%
w Bułgarii oraz Bośni i Hercegowinie. Szacuje
się, że niedawna sprzedaż dużego banku rumuńskiego nabywcy zagranicznemu – ogłoszona pod koniec 2005 r., ale niezamknięta do
sierpnia 2006 r. – zwiększy udział banków zagranicznych w tym kraju do prawie 90%. W Turcji udział banków zagranicznych w strukturze
własnościowej pozostaje stosunkowo ograniczony, ale ostatnio nabyły one ostatnio duże
udziały w kilku bankach tureckich.

wana, ponieważ istnieją pewne dowody, że – ponownie przynajmniej w przypadku krajów z UE
– marże na rynkach o wysokiej koncentracji są
najniższe, a na rynkach o niskiej koncentracji
– najwyższe . Dojrzewanie sektora bankowego
wiąże się z konsolidacją, a tym samym ze wzrostem koncentracji. Jednocześnie wysokie marże
odnotowywane w początkowym, pełnym wahań
okresie przekształceń obniżają się do poziomów bliższych występującym w bardziej rozwiniętych sektorach bankowych.

Krajowe systemy bankowe w regionie wykazują
kilka wspólnych cech, ale występują też między
nimi wyraźne różnice. Bardzo nierówny jest
stopień koncentracji mierzony udziałem aktywów pięciu największych banków. Rozbieżność
ta wynika częściowo z wielkości rynków bankowych. Stopień koncentracji jest zwykle wyższy w krajach, gdzie sektor bankowy jest mniejszy, takich jak Estonia, Litwa, Albania i była
Jugosłowiańska Republika Macedonii. Spośród
krajów regionu należących do UE, tylko w Czechach, na Węgrzech i w Polsce aktywa sektora
bankowego przekraczają 50 mld EUR. Wśród
krajów nienależących do Unii poziom ten osiągnął tylko turecki sektor bankowy, który jest
zdecydowanie największy w regionie.

4

Różnice dotyczące sieci oddziałów wynikają
też ze znacznego zróżnicowania skali pośrednictwa finansowego, co ilustruje wykres 1.
Z wyjątkiem Chorwacji, kraje kandydujące
i potencjalnie kandydujące mają mniej oddziałów na 100.000 mieszkańców i niższe aktywa
w przeliczeniu na pracownika sektora bankowego niż kraje UE w regionie.
Wszystkie wymienione cechy specyficzne dla
poszczególnych krajów należy również brać
pod uwagę przy interpretacji danych w zakresie
rentowności. Na przykład istnieją dowody empiryczne wskazujące na związek między własnością zagraniczną i rentownością, przynajmniej w przypadku nowych krajów UE. Poza
tym wzajemna zależność pomiędzy koncentracją i marżami odsetkowymi jest skompliko-
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WZROST KRAJOWYCH KREDYTÓW
BANKOWYCH DLA SEKTORA PRYWATNEGO
W REGIONIE

W procesie przekształceń gospodarczych
w analizowanym regionie można wyróżnić
kilka oddzielnych etapów ewolucji sektorów finansowych. Nie wszystkie analizowane kraje
przeszły przez wszystkie etapy, i nie zawsze
w tym samym tempie . Poza tym nie wszystkie
w taki sam sposób poradziły sobie z trudnościami z początkowych etapów przekształceń,
gdy znaczna część udzielonych kredytów była
niskiej jakości. W związku z tym porównanie
tych krajów jest trudne, a wyniki analizy będą
w sposób nieuchronny uzależnione od wyboru
początkowego okresu obserwacji.
Generalnie jednak w ostatnich trzech-czterech
latach zaobserwowano znaczne przyśpieszenie
procesu pogłębiania się rynku finansowego, co
w szczególności dotyczy kredytów dla sektora
prywatnego. W latach 2002–2005 wskaźnik
kredytów dla sektora prywatnego do PKB
wzrósł o co najmniej 25 punktów procentowych
w Estonii, na Łotwie i w Bułgarii oraz o ponad
10 punktów procentowych na Litwie, Węgrzech,
w Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji,
Serbii i Turcji (zob. wykres 2).
	 Omówienie tych zagadnień dotyczących zależności pomiędzy
własnością, koncentracją i rentownością można znaleźć w publikacji EBC: Banking structures in the new EU Member States
(styczeń 2005).
	 Patrz: C. Cottarelli, G. Dell’Ariccia i I. Vladkova-Hollar (2005):
Early birds, late risers, and sleeping beauties: Bank credit growth
to the private sector in Central and Eastern Europe and in the
Balkans. „Journal of Banking and Finance, 29 (1), str. 83-104”.

artykuły
Wykres 2 Kredyty dla sektora prywatnego
jako procent PKB

finansowy, takie jak Albania lub Serbia. O tym
samym zjawisku należy pamiętać analizując
wzrost kredytów dla gospodarstw domowych
przedstawiony w prawej części tabeli 3.

1999
2002
2005
80

80

60

60

40

40

20

20

0

CZ

EE

LV

LT

HU

PL

SI

SK

0

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

BG

RO

HR

MK

TR

AL

BA

CS* Euro
area

0

Źródła: EBC – kraje UE i strefa euro, MFW – kraje spoza UE
z wyjątkiem Serbii, dla której dane uzyskano ze źródeł krajowych.
Uwaga: *dotyczy Serbii. Dane dla krajów spoza UE dotyczą zobowiązań sektora prywatnego przedstawionych w ankiecie International Financial Statistics (IFS).

Tabela 3 przedstawia bardziej szczegółowo
przebieg wzrostu kredytów dla sektora prywatnego, skorygowany o inflację, w ostatnich
trzech latach. Ukazuje również porównywalne
wskaźniki wzrostu kredytów dla gospodarstw
domowych, czyli tego elementu kredytów dla
sektora prywatnego, który notował szczególnie
szybki wzrost, co stanowi dodatkowe potwierdzenie głównych czynników stymulujących
wzrost akcji kredytowej w regionie.
W wartościach realnych, w ostatnich trzech latach większość krajów regionu odnotowała dwucyfrowe wskaźniki wzrostu kredytów dla sektora prywatnego. Jest to w pewnym stopniu
skutkiem efektu bazy, ponieważ w wielu krajach
poziom wyjściowy był bardzo niski lub – w przypadku Turcji – obniżył się w wyniku kryzysu.
W związku tym nie jest niczym zaskakującym,
że szczególnie szybki wzrost odnotowały niektóre kraje posiadające mniej rozwinięty sektor

Rozwój sektorów
finansowych
w Europie Środkowej,
Wschodniej
i PołudniowoWschodniej

Realny wzrost kredytów był również szybki w krajach, gdzie poziom wyjściowy pośrednictwa finansowego był stosunkowo wysoki. Na przykład w Chorwacji wskaźniki wzrostu kredytów
dla sektora prywatnego w 2003 r. zbliżyły się
do 30% w ujęciu realnym, co spowodowało, że
władze podjęły działania mające na celu wyhamowanie tego procesu.
W wielu krajach istotnym składnikiem aktywów sektora bankowego są nadal papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i inne aktywa
płynne. Szybki wzrost kredytów dla sektora
prywatnego jest w pewnym stopniu odbiciem
powrotu sektora bankowego do bardziej tradycyjnej działalności kredytowej. W niektórych
przypadkach wzrost ten nie został jednak sfinansowany obniżeniem innych aktywów, ale coraz wyższym saldem aktywów zagranicznych
netto. Aby finansować wzrost kredytów, banki
w regionie znacznie zadłużają się za granicą,
często w swoich bankach macierzystych.
Jak widać na wykresie 3, który uwzględnia
tylko kredyty udzielone przez banki ze strefy
euro bankom w regionie, w wielu krajach znaczenie tego źródła f inansowania rośnie.
W związku z obowiązującymi banki limitami
otwartej pozycji walutowej netto, zwiększenie
zobowiązań zagranicznych zwykle równoważone było kredytami krajowymi denominowanymi w walutach obcych, co pomaga wyjaśnić
notowany w regionie stosunkowo wysoki udział
kredytów w walutach obcych (zob. tabela 4).
W połowie krajów regionu kredyty w walutach
obcych stanowią ponad 50 procent wszystkich
kredytów udzielonych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Do obserwowanego
zjawiska udzielania kredytów walutowych mógł
przyczynić się zwiększony udział banków zagranicznych w regionie.
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Tabela 3 Realny wzrost kredytów 1)
(roczne zmiany procentowe, o ile nie wskazano inaczej; wzrost nominalny skorygowany o inflację cen konsumpcyjnych)
Dane
porównawcze
Kredyty
dla sektora
prywat
nego w
2003 (%
PKB)

Dla sektora prywatnego

2003

2004

2005

Dane
porównawcze
Kredyty
dla
sektora
prywat
nego w
2003 (%
PKB) 3)

Dla gospodarstw domowych

2003

2004

2005

Kraje UE
Czechy
Estonia
Łotwa

32
55
40

-2
24
23

9
24
30

23
30
38

9
15
11

28
46
56

38
48
59

37
62
77

Litwa

23

45

54

37

8

brak
danych

brak
danych

83

Węgry
Polska

43
30

13
-9

19
0

14
16

12
12

37
-4

29
24

17
24

Słowenia

43

1

15

19

13

brak
danych

brak
danych

28

Słowacja

32

5

10

19

10

brak
danych

brak
danych

41

28
14

40
118

43
15

25
72

7
4

78
215

51
45

40
66

71

13

11

16

40

26

16

17

18

13

8

20

4

58

63

41

15

29

43

33

10 2)

56

87

56

7

28

34

70

2

69

70

75

31

31

32

28

16

34

33

28

16

9

47

50

3

74

118

85

109

3

4

6

47

4

6

8

Kraje
przystępujące
Bułgaria
Rumunia
Kraje
kandydujące
Chorwacja
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Turcja
Potencjalne kraje
kandydujące
Albania
Bośnia
i Hercegowina
Serbia
Dane
porównawcze
Strefa euro

Źródła: EBC (dane sektora bankowego w krajach UE), MFW i źródła krajowe (kraje spoza UE).
Uwaga: dane dla krajów spoza UE nie zostały ujednolicone.
1) Dla strefy euro i krajów UE przedstawiono wierzytelności monetarnych instytucjach finansowych od sektora prywatnego (w tym
kredyty i papiery wartościowe) i od gospodarstw domowych (kredyty). Dla krajów spoza UE przedstawiono zadłużenie sektora prywatnego i gospodarstw domowych w bankach, z wyłączeniem niebankowych instytucji finansowych, w przypadku których nie są dostępne
pełne dane.
2) Dotyczy wszystkich zobowiązań gospodarstw domowych wyrażonych jako procent PKB w 2005 r.
3) Dane dla Litwy, Słowenii i Słowacji za 2004 r.

Tabela 4 przedstawia również podział kredytów
udzielonych przez banki krajowe sektorowi
prywatnemu według rodzaju kredytobiorców
(przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i inne
instytucje finansowe). Stosunkowo niski udział
kredytów dla gospodarstw domowych odzwierciedla wpływ przekształceń i procesy dogania-
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nia bardziej rozwiniętych gospodarek, a także
wciąż ograniczony rozwój niektórych dziedzin
kredytowania, takich jak kredyty hipoteczne.
W ten sposób można również wyjaśnić wciąż
wysoki udział kredytów krótkoterminowych.

artykuły
Tabela 4 Krajowe kredyty bankowe dla sektora prywatnego według rodzaju kredytobiorcy, waluty i terminu spłaty

Rozwój sektorów
finansowych
w Europie Środkowej,
Wschodniej
i PołudniowoWschodniej

(na koniec 2005 r.)
Krajowe
kredyty
bankowe
dla
sektora
prywatnego 1) (%
PKB)

Udział krajowych kredytów bankowych dla sektora prywatnego według rodzaju kredytobiorcy

Kredyty w walutach obcych
(% wszystkich
kredytów dla
gospodarstw
domowych
i przedsiębiorstw)

Kredyty krótkoterminowe
(% wszystkich
kredytów dla
gospodarstw
domowych i
przedsiębiorstw)

Przedsiębiostwa

Gospodastwa
domowe

Inne
instytcje
finasowe

37
72
69
41
49
29
56
35

51
42
49
55
52
44
67
54

40
41
40
32
35
51
28
36

9
17
11
13
13
4
5
11

10
79
70
65
46
26
56
23

26
9
13
16
25
28
29
30

45
12

50
62

29
32

21
6

47
58

23
36

62

40

57

3

76 2)

20

27

63

29

8

25

45

Turcja

28

brak danych

brak danych

0

31

50

Potencjalne
kraje
kandydujące
Albania
Bośnia i Hercegowina
Serbia
Dane
porównawcze
Strefa euro

15

68

32

1

74

28

47

48

51

1

692)

24

28

69

30

0

14

45

104

41

51

8

3

18

Kraje UE
Czechy
Estonia
Łotwa
Litwa
Węgry
Polska
Słowenia
Słowacja
Kraje
przystępujące
Bułgaria
Rumunia
Kraje
kandydujące
Chorwacja
Była
Jugosłowiańska
Republika
Macedonii

Źródła: EBC – strefa euro i kraje UE, MFW i źródła krajowe (kraje spoza UE).
Uwaga: dane dla krajów spoza UE nie zostały ujednolicone.
1) Dotyczy kredytów dla przedsiębiorstw niepublicznych, gospodarstw domowych, innych instytucji finansowych i instytucji nonprofit działających na rzecz gospodarstw domowych. Nie obejmuje kredytów dla władz ani przedsiębiorstw publicznych.
2) W tym kredyty w walucie lokalnej, w przypadku których płatności z tytułu odsetek i spłaty kwoty głównej indeksowane są do waluty obcej.

5

IMPLIKACJE MAKROEKONOMICZNE I WPŁYW
NA STABILNOŚĆ FINANSOWĄ

Doświadczenia z wcześniejszych przykładów
szybkiego rozwoju sektora finansowego na rynkach rozwiniętych i wschodzących wskazują na
różne możliwe skutki makroekonomiczne i dotyczące stabilności finansowej. Poczynając od
kwestii makroekonomicznych, rozwój kredytów był zwykle dodatnio skorelowany ze wzrostem gospodarczym. W literaturze przedmiotu
istnieje zgodna opinia, że rozwój sektora finansowego jest powiązany ze wzrostem, gdyż skłania do akumulacji kapitału oraz pozytywnie

wpływa na tempo wzrostu wydajności. W tym
względzie warto zauważyć, że rozwój sektora
finansowego w regionie idzie w parze z silnym
wzrostem produkcji.
Niezależnie od ogólnej dodatniej korelacji między rozwojem sektora finansowego i wzrostem
gospodarczym, dane historyczne i badania naukowe wskazują również, że przypadki wzmożenia akcji kredytowej wiązały się czasami
z istotnym ryzykiem makroekonomicznym.
W szczególności ryzyko to dotyczy przegrzewania się gospodarki, a co za tym idzie – pogorszenia salda rachunku bieżącego. PrzegrzaEBC
Biuletyn Miesięczny
Listopad 2006
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Wykres 3 Należności zagraniczne banków strefy
euro od sektorów bankowych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
(jako procent łącznych zobowiązań sektora bankowego
w poszczególnych krajach)
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Źródła: BIS, MFW i wyliczenia EBC.
Uwaga: brak danych dla Serbii i Czarnogóry.

nie generalnie wynika z gwałtownego wzrostu
popytu krajowego, spożycia i inwestycji, któremu nie towarzyszy odpowiednio duża zmiana
podaży, co wywołuje presję inflacyjną. Zwiększenie nierównowagi rachunku bieżącego może
wynikać z większego popytu importowego
i utraty konkurencyjności wskutek wyższej inflacji. W połączeniu z rosnącym poziomem zadłużenia zagranicznego zjawiska te mogą narażać gospodarkę na ryzyko nagłego wyhamowania i kryzysu bilansu płatniczego.
Oprócz wpływu na sytuację makroekonomiczną, szybki wzrost kredytów może mieć poważne implikacje dla stabilności finansowej .
Wiele kryzysów bankowych, szczególnie w gospodarkach wschodzących, było poprzedzonych
przez okresy szybkiego lub nadmiernego wzrostu kredytów . Istnieją różne teoretyczne uzasadnienia wyjaśniające, dlaczego boom kredytowy wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem
kryzysów bankowych. Zgodnie z jednym nurtem w literaturze fachowej, związek ten można
	 Badania empiryczne wykazały, że wysoki wzrost kredytów jest
jednym z głównych czynników sygnalizujących zaburzenia makroekonomiczne i finansowe. Patrz: MFW (2004): Are Credit
Booms in Emerging Markets a Concern? „World Economic
Outlook” (kwiecień).
	 Patrz m.in. G. Kaminsky i C. Reinhart (1999): Twin Crises: The
Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. „American Economic Review” vol. 89(3), str. 473- 500; D. Ottens, E.
Lambregts i S. Poelhelke (2005): Credit Booms in Emerging
Market Economies: A Recipe for Banking Crises? De Nederlandsche Bank Working Paper No 46.
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przypisać procyklicznemu charakterowi akcji
kredytowych. W fazie wzrostowej cyklu koniunkturalnego ryzyko bywa niedoszacowane,
co powoduje rozluźnienie standardów kredytowych i obniża średnią jakość kredytobiorców.
Taka sytuacja może spowodować wyższe straty
z tytułu kredytów w momencie późniejszego
załamania koniunktury. Innym powodem niedoszacowania ryzyka może być mechanizm
„akceleratora finansowego” . Nadmiernie optymistyczne oczekiwania co do stopy zwrotu, wywołane na przykład nagłym wzrostem wydajności, mogą wywindować ceny aktywów i tym samym wartość netto przedsiębiorstw, co z kolei
przekłada się na wzrost inwestycji i zapotrzebowania na kredyt, a w konsekwencji na dalszy
wzrost cen aktywów. Z kolei pogorszenie oczekiwań może wywołać proces odwrotny, czyli
spadek cen aktywów i kryzys kredytowy, co
znacznie utrudniłoby spłatę zadłużenia przez
kredytobiorców i ostatecznie mogłoby doprowadzić do wyższych strat kredytowych dla banków. Innym czynnikiem prowadzącym do rozluźnienia polityki kredytowej jest silna konkurencja pomiędzy bankami próbującymi utrzymać swoje udziały w rosnącym rynku.
Biorąc pod uwagę specyficzne cechy procesu
przekształceń, trudno jest określić, czy takie
szybkie tempo pogłębiania się rynku finansowego odzwierciedla wyłącznie proces dochodzenia do znacznie wyższego, ale stabilnego
współczynnika kredytów do PKB, czy też daje
powody do obaw w zakresie sytuacji makroekonomicznej i stabilności finansowej. W związku

	 Rolę niedoskonałości rynku kredytowego we wzmacnianiu szoków początkowych omawia B. Bernanke i M. Gertler (1989):
Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations, „American
Economic Review”, vol. 79(1), str. 14-31; N. Kiyotaki i J. Moore (1997): Credit Cycles. „Journal of Political Economy”, vol.
105(2), str. 211-48; B. Bernanke, M. Gertler i S. Gilchrist
(1998): The Financial Accelerator in a Quantitative Business
Cycle Framework. BIS Working Paper No 125.

artykuły
z tym, jak uzasadniono poniżej, proces ten wymaga stałej i uważnej obserwacji 10.
Boom kredytowy zwiększa wprawdzie prawdopodobieństwo kryzysu bankowego, należy
jednak podkreślić, że szybki wzrost kredytów
nie musi być szkodliwy dla kondycji sektora finansowego. Istnieją dane empiryczne świadczące o tym, że szybki rozwój akcji kredytowej
nie zawsze prowadzi do kryzysu bankowego 11.
Dlatego też – a także z uwagi na korzystny
wpływ pogłębiania się rynku finansowego na
wzrost gospodarczy – kształtowanie polityki
gospodarczej jest bardzo skomplikowane. Ponieważ trudno jest przewidzieć z wyprzedzeniem, kiedy wzrost akcji kredytowej może okazać się szkodliwy, z perspektywy stabilności finansowej ścisłe monitorowanie ewolucji kredytów pozostaje kluczowym zadaniem autorów
polityki gospodarczej.
W szczególności, tempo wzrostu kredytów
może utrudnić właściwą ocenę ryzyka i zarządzanie nim przez banki, co w połączeniu z nadmiernym optymizmem w odniesieniu do przyszłych perspektyw gospodarczych może doprowadzić do niewłaściwej alokacji kredytów.
Biorąc pod uwagę brak długiej historii kredytowej klientów, wyzwanie to dotyczy szczególnie
banków z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Problem ten występuje
zwłaszcza na względnie nowych segmentach
rynku, z ograniczonym wcześniej dostępem do
usług, takich jak gospodarstwa domowe oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym względzie niektóre standardowe wskaźniki jakości
aktywów, takie jak odsetek kredytów trudnych,
10 Aby zapoznać się z implikacjami stabilnościowymi szybkiego
wzrostu kredytów w regionie, patrz ramka pod tytułem „Credit
developments in the new non-euro area EU Member States”
w wydaniu Financial Stability Review EBC z grudnia 2005 r.;
L. Papademos (2005): „Financial structures, credit growth and
house prices in the new EU Member States: Policy challenges
on the road to the euro”, przemówienie na konferencji zorganizowanej przez Latvijas Banka, Ryga, 19 września, dostępne na
stronie EBC (www.ecb.int); „Macroeconomic and financial stability challenges for acceding and candidate countries”, ECB
Occasional Paper No 48, lipiec 2006.
11 Patrz m.in. A. Tornell i F. Westermann (2002): Boom- Bust Cycles: Facts and Explanation. IMF Staff Papers, 49 (wydanie specjalne), str. 111-55.

mogą okazać się stosunkowo mało przydatne,
ponieważ problemy ze spłatą zwykle nie pojawiają się od razu po udzieleniu kredytu (a liczba
nowych kredytów w okresie szybkiego wzrostu
akcji kredytowej jest zwykle wysoka). Z uwagi
na fakt, że coraz częściej do kredytów hipotecznych i innych kredytów długoterminowych stosuje się zmienne stopy procentowe, na jakość
portfela kredytów może mieć wpływ ryzyko
stopy procentowej.

Rozwój sektorów
finansowych
w Europie Środkowej,
Wschodniej
i PołudniowoWschodniej

Z punktu widzenia stabilności finansowej
istotne znaczenie ma udzielanie kredytów
w walutach obcych. Banki generalnie są zobowiązane, by dążyć do zbilansowania otwartych
pozycji walutowych netto, tak aby uniknąć niedopasowania walutowego. Kredytobiorcy jednak nie korzystają zwykle z instrumentów zabezpieczających, które są dla nich niedostępne
lub zbyt kosztowne. Często nie mają również
zabezpieczeń naturalnych, takich jak wpływy
w walucie obcej. W efekcie wciąż może wystąpić niedopasowanie walutowe, nie po stronie
banków, ale sektora realnego gospodarki. Pogorszenie zdolności kredytobiorców do obsługi
zadłużenia w następstwie zmiany kursów walut
rodzi z kolei ryzyko kredytowe dla banków.
Kredytobiorcy w wielu krajach mają skłonność
do niedoszacowywania ryzyka zmian kursów
waluty krajowej w stosunku do waluty, w której
uzyskali kredyt 12. W tym kontekście należy zauważyć, że ryzyko kursowe dotyczące euro istnieje we wszystkich krajach przed wprowadzeniem wspólnej waluty, bez względu na istniejący reżim kursowy.
Niezależnie od opisanych potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej należy podkreślić, że sektory bankowe w regionie są generalnie dobrze dokapitalizowane i – jak widać w tabeli 2 – rentowne. Chociaż marże odsetkowe
w ostatnich latach spadły, bankowość w krajach
regionu pozostaje ogólnie bardziej dochodowa
niż na bardziej dojrzałych rynkach, takich jak
strefa euro, co wyjaśnia zainteresowanie ban12 Podczas gdy większość kredytów w walutach obcych udzielono
w euro, coraz większy udział zyskują również inne waluty, takie jak frank szwajcarski.
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ków zagranicznych tym obszarem. Obecność
banków zagranicznych oznacza również rozpowszechnienie najnowszych rozwiązań technicznych i praktycznych w dziedzinie oceny ryzyka. Poza tym część wzrostu akcji kredytowej
w regionie wynika z rozpowszechniania się kredytów hipotecznych, co w pewnym stopniu łagodzi potencjalne ryzyko dla stabilności finansowej, ponieważ takie kredyty są zabezpieczone. Jednocześnie konkurencja
o udziały w rynkach bankowych, które są wciąż
względnie rentowne i – jak się oczekuje – mają
w przyszłości znacznie wzrosnąć, może zachęcać kierownictwo banków lokalnych do szybkiego rozszerzania działalności kredytowej.
Obecność banków zagranicznych wymaga również skutecznej koordynacji działania organów
nadzoru w kraju macierzystym i w kraju przyjmującym. W szczególności organy nadzoru
często muszą uwzględniać fakt, że działalność
bankowa prowadzona w regionie przez określoną zagraniczną grupę bankową może odpowiadać za stosunkowo małą część jej sumy aktywów, mając zarazem systemowe znaczenie
dla kraju przyjmującego.
Sektor finansowy w regionie jest również monitorowany w ramach Programu Oceny Sektora
Finansowego (Financial Sector Assessment
Program – FSAP) prowadzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Program FSAP umożliwia badanie odporności sektora finansowego na wstrząsy w ramach różnych scenariuszy, a także stanowi
wspólne forum dla ulepszania ram instytucjonalnych i regulacyjnych.
Ostatnie przypadki szybkiego wzrostu akcji kredytowej doprowadziły także do zmian obowiązujących przepisów. Władze w różnych krajach
regionu zacieśniły przepisy ostrożnościowe i podjęły inne działania mające na celu ograniczenie
wzrostu kredytów, np. podniosły wymagania
dotyczące rezerw obowiązkowych lub wprowadziły limity kredytów bankowych (albo podniosły stopy procentowe). Szczegółowe omówienie takich działań wykracza poza zakres niniejszego artykułu, ale warto zauważyć, że
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z czasem znaleziono możliwość obejścia większości przepisów, na przykład przez zaciąganie
kredytów bezpośrednio za granicą lub zwiększoną aktywność niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego. W odniesieniu do tych
ostatnich należy podjąć dalsze kroki zmierzające do lepszego nadzorowania ich działalności,
tak aby uniknąć osłabienia standardów ostrożnościowych poprzez korzystanie z tego – słabiej
uregulowanego – kanału kredytowego.

6

WNIOSKI

W ostatnich latach kraje Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej odnotowały wyraźny wzrost tempa rozwoju sektora finansowego. Głównym motorem rozwoju był postęp w procesie przechodzenia od gospodarki
centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.
Do szybkiego wzrostu sektorów finansowych
w regionie w ostatnich latach mogły się również
przyczynić polityka makroekonomiczna i polityka w zakresie stabilności finansowej, a także
czynniki koniunkturalne. Jednocześnie ostatnie
zmiany w tym sektorze należy rozpatrywać na
tle niskiego poziomu wyjściowego wielu rodzajów działalności kredytowej, np. kredytów hipotecznych. Mimo odnotowanego wzrostu, sektory finansowe w regionie są wciąż stosunkowo
niewielkie w porównaniu ze strefą euro.
Szybki wzrost kredytów dla sektora prywatnego
obserwowany w różnych krajach regionu niesie
ze sobą ryzyko dla stabilności makroekonomicznej i finansowej. Ryzyko makroekonomiczne dotyczy zwłaszcza możliwości przegrzania gospodarki i związanego z tym pogorszenia się salda rachunku bieżącego. Jeśli
chodzi o ryzyko dla stabilności finansowej, należy zauważyć, że tempo wzrostu akcji kredytowej może utrudnić ocenę ryzyka i właściwe
nim zarządzanie przez banki, co w połączeniu
z nadmiernym optymizmem co do perspektyw
gospodarczych może prowadzić do niewłaściwej alokacji kredytów. Problem ten dotyczy
szczególnie stosunkowo nowych, ale szybko
rozwijających się segmentów rynku, takich jak

artykuły
gospodarstwa domowe oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa. Poważnym zagrożeniem dla
stabilności finansowej mogą ponadto kredyty
walutowe. Jednocześnie należy podkreślić, że
sektory bankowe w regionie są generalnie dobrze dokapitalizowane i rentowne, a obecność
banków zagranicznych zapewnia rozpowszechnianie najnowszych rozwiązań technicznych
i praktycznych w zakresie oceny ryzyka. Podsumowując, rozwój sektora finansowego i akcji
kredytowej w regionie wymaga uważnego monitorowania, ale można oczekiwać, że będzie
sprzyjać większej efektywności inwestycji
i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.
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