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Wst´p

Na prze∏omie lat 70. i 80. XX w. rozpoczà∏ si´ d∏ugotrwa∏y proces ewolucji
banków centralnych. U jego podstaw leg∏o dà˝enie do zwi´kszenia skutecz-
noÊci polityki pieni´˝nej w zmieniajàcych si´ warunkach. Przeobra˝enia te
obj´∏y wszystkie elementy polityki pieni´˝nej – strategi´, instrumentarium,
jak równie˝ ramy instytucjonalne. Jeszcze w latach 70. wiele banków cen-
tralnych przej´∏o odpowiedzialnoÊç za kszta∏towanie si´ poziomu inflacji
w Êrednim i d∏ugim okresie, a nast´pnie przyj´∏o g∏ówny cel w postaci sta-
bilnego poziomu cen1. Instytucje te ograniczy∏y wykorzystanie instrumen-
tów administracyjnych na rzecz instrumentów poÊrednich. JednoczeÊnie
zacz´to przyjmowaç rozwiàzania zapewniajàce niezale˝noÊç banku central-
nego. Nied∏ugo potem wzi´to pod uwag´ zagadnienia wiarygodnoÊci i przej-
rzystoÊci polityki banku centralnego oraz odpowiedzialnoÊci demokratycz-
nej. W polityce monetarnej wzros∏o znaczenie aspektów jakoÊciowych.
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1 Cel ten mo˝e byç rozmaicie sformu∏owany. Wielu ekonomistów zgadza si´ jednak z twierdze-
niem, ˝e stabilny poziom cen pozytywnie wp∏ywa na wzrost gospodarczy i poziom zatrudnienia
oraz przyczynia si´ do wzrostu stabilnoÊci gospodarki. Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e w wielu
paƒstwach stabilny poziomu cen formalnie sta∏ si´ g∏ównym celem banku centralnego dopiero
w latach 90. Szerzej: M. King: Challenges for Monetary Policy: New and Old. W: New Challenges
for Monetary Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, August 1999; G. Paulin:
The Changing Face of Central Banking in the 1990s. Bank of Canada Review, Summer 2000.



Wspomniane przemiany umo˝liwi∏y osiàgni´cie niskiej stopy inflacji.
Dlatego aspekty jakoÊciowe uznano za podstawowe dla projektowania
i realizacji polityki pieni´˝nej, której celem by∏ stabilny poziom cen. Nie-
zale˝noÊç banku centralnego, wiarygodnoÊç i przejrzystoÊç polityki pie-
ni´˝nej oraz odpowiedzialnoÊç demokratycznà traktuje si´ jako swoiste
cechy bàdê instrumenty polityki banku centralnego. W praktyce sà to
rozwiàzania instytucjonalne, które2: 

majà pod∏o˝e w teorii racjonalnych oczekiwaƒ, jak równie˝ w zasa-
dach demokracji, 

majà bezpoÊredni zwiàzek ze wzrostem znaczenia procesów spo∏ecz-
nych i psychologicznych w ekonomii, 

wià˝à si´ z przywiàzywaniem szczególnej wagi do reakcji rynków
na decyzje polityków gospodarczych, 

trudno obiektywnie skwantyfikowaç (próby pomiaru sà obcià˝one
du˝ym subiektywizmem).

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie jakoÊciowych aspektów
polityki pieni´˝nej jako rozwiàzaƒ instytucjonalnych zwi´kszajàcych
skutecznoÊç dzia∏aƒ banku centralnego, których celem jest stabilny
poziom cen. Artyku∏ sk∏ada si´ z czterech cz´Êci, z których ka˝da obej-
muje przes∏anki, definicje, najcz´Êciej przytaczane w dyskusji argumen-
ty oraz metody pomiaru poszczególnych jakoÊciowych aspektów. Zapre-
zentowane rozwa˝ania podsumowano w zakoƒczeniu.

1. Niezale˝noÊç banku centralnego

Proces zwi´kszania niezale˝noÊci banków centralnych mia∏ podstawy za-
równo teoretyczne, jak i empiryczne. Do pierwszej grupy nale˝à koncep-
cje zwiàzane z poj´ciem skrzywienia inflacyjnego i niespójnoÊcià czasowà,
natomiast do drugiej grupy – za∏amanie si´ systemów stojàcych na stra˝y
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2 Szerzej: M. Kowalak: JakoÊciowe aspekty polityki wspó∏czesnego banku centralnego (rozpra-
wa doktorska), Poznaƒ 2004, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.



stabilnoÊci poziomu cen – najpierw systemu z Bretton Woods w latach 70.
XX w., a nast´pnie Europejskiego Systemu Monetarnego (European Mo-
netary System) na poczàtku lat 1990. oraz ratyfikowanie przez kraje
cz∏onkowskie Unii Europejskiej Traktatu z Maastricht, wskazujàcego nie-
zale˝noÊç narodowych banków centralnych jako jeden z warunków
wst´pnych utworzenia unii gospodarczej i walutowej. Za najwa˝niejszà
przes∏ank´ niezale˝noÊci banku centralnego uwa˝a si´ jednak dostrze˝e-
nie koniecznoÊci walki z inflacjà i uznanie, ˝e dla skutecznoÊci dezinflacji
konieczne jest zmniejszenie podatnoÊci banków centralnych na zewn´trz-
ne (polityczne) naciski3, wymuszajàce ekspansywnà polityk´ pieni´˝nà.
Innymi s∏owy, ogólnie zaakceptowano poglàd, ˝e niezale˝noÊç banku cen-
tralnego gwarantuje d∏ugookresowe nastawienie polityki pieni´˝nej i cz´-
sto prowadzi do relatywnie ni˝szego poziomu inflacji4. 

W literaturze przedmiotu wiele jest opinii na temat niezale˝noÊci ban-
ku centralnego, ale brakuje jednolitej definicji. Przyk∏adowo M. Fried-
man niezale˝noÊç (uto˝samianà przezeƒ z autonomià) banku centralne-
go odnosi do relacji mi´dzy bankiem centralnym a rzàdem, które sà po-
równywalne z relacjami mi´dzy w∏adzà sàdowniczà a rzàdem. W∏adza
sàdownicza mo˝e byç sprawowana jedynie na podstawie praw uchwa-
lonych przez w∏adz´ legislacyjnà, a zasady jej dzia∏ania mogà si´ zmie-
niaç jedynie w wyniku zmiany prawa5. V. Grilli i wspó∏autorzy rozumie-
jà niezale˝noÊç jako autonomi´ w dà˝eniu banku centralnego do osià-
gni´cia (celu) niskiej inflacji6. Podobnà definicj´ sformu∏owali S. Fischer
oraz W. Buiter i A. Sibert, wprowadzajàc podzia∏ na niezale˝noÊç celu
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3 Oznacza to, ˝e powszechnie zaakceptowano argumenty opierajàce si´ na poglàdach szko∏y Pu-
blic Choice i teorii cyklu politycznego. Por. S.C.W. Eijffinger, J. de Haan: The Political Economy
of Central-Bank Independence. Deutsche Bundesbank Discussion Papers 2000, No. 6, s. 4–5
i nast.; A. Wojtyna: Szkice o niezale˝noÊci banku centralnego. Warszawa – Kraków 1997, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, s. 52 i nast.

4 Szerzej: P. Bofinger: Monetary Policy. Goals, Institutions, Strategies, and Instruments. Oxford
University Press, Oxford 2001, s. 209; How Independent Should the Central Bank Be? AEA Pa-
pers and Proceedings 1995, Vol. 82, No. 2; A. Cukierman: Central bank strategy, credibility, and
independence. Cambridge 1992, MIT Press. Jak jednak zauwa˝a Cukierman, nie jest to regu∏à
– w praktyce równie˝ banki centralne o ma∏ej niezale˝noÊci doprowadza∏y do niskiej inflacji.

5 M. Friedman: Should There Be an Independent Monetary Authority. W: L.B. Yeager (ed.): In Search
of a Monetary Constitution. Cambridge 1962, Harvard University Press, za: S.C.W. Eijffinger,
J. de Haan: The political economy..., op.cit., s. 1–2.

6 Oznacza to, ˝e ka˝de instytucjonalne rozwiàzanie, które zwi´ksza zdolnoÊç banku centralnego
do realizacji celu niskiej inflacji, zwi´ksza niezale˝noÊç banku centralnego. P. Bofinger: Mone-
tary Policy..., op.cit., s. 210. 
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(target independence) i operacyjnà (operational independence). Cel (cele)
realizowany (realizowane) przez bank centralny jest (sà) formu∏owany
(formu∏owane) przez rzàd bàdê przez sam bank centralny. W tej drugiej
sytuacji mamy do czynienia z niezale˝noÊcià celu. Niezale˝noÊç opera-
cyjna oznacza natomiast, ˝e „nikt nie mo˝e wskazywaç bankowi cen-
tralnemu, co i jak ma robiç”7.

Z przytoczonych opinii i poglàdów trudno wy∏oniç uniwersalnà defini-
cj´ niezale˝noÊci banku centralnego. Jednak charakterystyczne jest, ˝e
niezale˝noÊç dotyczy wolnoÊci banku centralnego w realizacji celu poli-
tyki pieni´˝nej i doborze Êrodków do jego realizacji, czemu powinna
sprzyjaç samodzielnoÊç w kwestiach personalnych i finansowych. Fak-
tyczny poziom niezale˝noÊci wyznaczajà równie˝ szczegó∏owe rozwià-
zania. Kwestie te powinny byç uwzgl´dnione w analizie poszczególnych
aspektów niezale˝noÊci banku centralnego.

Aspekty niezale˝noÊci zosta∏y oficjalnie okreÊlone przez Europejski In-
stytut Monetarny (European Monetary Institute – EMI) podczas tworze-
nia Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). EMI opracowa∏
wykaz elementów niezale˝noÊci banku centralnego, dzielàc niezale˝-
noÊç na cztery rodzaje: (1) instytucjonalnà, (2) osobistà (personalnà), (3)
funkcjonalnà i (4) finansowà. 

Przez niezale˝noÊç instytucjonalnà nale˝y rozumieç ca∏kowità autono-
mi´ banku centralnego i jego organów od osób trzecich. Oznacza to za-
kaz, gwarantowany przez prawo, wywierania wp∏ywu na decyzje banku
centralnego przez organy rzàdowe i instytucje pozarzàdowe. Autonomii
nie nale˝y uto˝samiaç z zupe∏nym odseparowaniem banku centralnego.
Pozostajàc niezale˝nà instytucjà, mo˝e on (a nawet musi) wspó∏pracowaç
z organami odpowiedzialnymi za polityk´ gospodarczà, w tym z demo-
kratycznie wybranym rzàdem. Innym wa˝nym przejawem niezale˝noÊci
instytucjonalnej jest nadanie bankowi centralnemu osobowoÊci prawnej. 

Niezale˝noÊç personalna najpe∏niej przejawia si´ w sposobie mianowa-
nia cz∏onków organów decyzyjnych banku centralnego, d∏ugoÊci ich ka-

7 Por.: S. Fischer: Modern Approach to Central Banking. NBER Working Paper 1995, No. 5064;
W.H. Buiter, A.C. Sibert: Designing a Monetary Authority. NBER 2000, 
http://www.nber.org/~buiter/sweden.pdf, s. 3.
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dencji oraz gwarancji, ˝e nie b´dà oni odwo∏ani z innych powodów ni˝
wymienione w przepisach prawnych. Te elementy niezale˝noÊci powin-
ny umo˝liwiç im pe∏ny nadzór nad wype∏nianiem zadaƒ banku central-
nego bez zewn´trznej ingerencji. Pozosta∏e elementy niezale˝noÊci per-
sonalnej sprowadzajà si´ do odpowiedniego poziomu wynagrodzenia
cz∏onków organów decyzyjnych oraz niemo˝noÊci jednoczesnego wyko-
nywania innych zawodów i pe∏nienia prywatnych lub publicznych
funkcji na innych stanowiskach (niezale˝nie od tego, czy sà to zaj´cia
dochodowe, czy niedochodowe). 

Niezale˝noÊç funkcjonalna (operacyjna) odnosi si´ do autonomicznego
podejmowania decyzji w zakresie instrumentów b´dàcych do dyspozy-
cji banku centralnego, do osiàgni´cia jego celów oraz samodzielnego
kszta∏towania i realizacji polityki pieni´˝nej. Ma ona umo˝liwiç osiàg-
ni´cie tych celów i wype∏nienie zadaƒ. 

Przez poj´cie niezale˝noÊci finansowej rozumie si´ zdolnoÊç (narodo-
wych) banków centralnych do samodzielnego zaopatrywania si´ w Êrod-
ki niezb´dne do prawid∏owego wype∏niania zadaƒ. W przeciwnym wy-
padku mog∏oby dojÊç do zagro˝enia instytucjonalnej, personalnej i funk-
cjonalnej niezale˝noÊci banków centralnych. Ani parlament, ani rzàd nie
mogà wywieraç wp∏ywu na finanse banku centralnego.

Tak rozumianà niezale˝noÊç zagwarantowano w pierwszej kolejnoÊci
Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz paƒstwom, które wesz∏y
w sk∏ad Unii Gospodarczej i Walutowej. Podobne rozwiàzania zastoso-
wano w europejskich paƒstwach transformujàcych si´ oraz w paƒ-
stwach rozwijajàcych si´ Ameryki Po∏udniowej. 

W teorii dodatkowo wyró˝nia si´ niezale˝noÊç celu, istotnà z punktu wi-
dzenia koncepcji wiarygodnoÊci demokratycznej, rozumianà jako swobo-
da banku centralnego w stanowieniu finalnego celu polityki pieni´˝nej.
Rozwiàzanie to daje mu mo˝liwoÊç decydowania zarówno o wyborze ce-
lu finalnego, hierarchii celów, jak te˝ o sposobie ich formu∏owania i cza-
sie ich realizacji8. W praktyce niezale˝noÊç celu mo˝e mieç form´ ró˝nych

8 Por. G. Debelle, S. Fischer: How Independent Should a Central Bank Be? CEPR Technical Paper
1994, No. 392, s. 3.
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rozwiàzaƒ instytucjonalnych, co przek∏ada si´ na pe∏nà bàdê cz´Êciowà
niezale˝noÊç celu. Rozwiàzania te sà jednak krytykowane w toczàcej si´
dyskusji nad instytucjonalnymi podstawami polityki banku centralnego.

We wspomnianej dyskusji dominujà argumenty za zwi´kszeniem niezale˝-
noÊci banku centralnego. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e najwa˝niejsze z nich
sprowadzajà si´ do stwierdzenia, ˝e niezale˝noÊç banku centralnego9:

ceteris paribus prowadzi do ni˝szej inflacji10 (m.in. poprzez ogranicze-
nie problemu dynamicznej niespójnoÊci i skrzywienia inflacyjnego),

zwi´ksza wiarygodnoÊç polityki pieni´˝nej (m.in. dzi´ki umo˝liwie-
niu bankowi centralnemu skoncentrowania si´ na jednym celu),

ogranicza zmiennoÊç poziomu inflacji (i zwi´ksza skutecznoÊç antyin-
flacyjnej polityki banku centralnego),

sprzyja wzrostowi gospodarczemu (m.in. ograniczajàc wymiennoÊç
inflacja – wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie).

Argumenty przeciw niezale˝noÊci dotyczà problemu nadmiernej nieza-
le˝noÊci banku centralnego, prowadzàcego m.in. do tzw. deficytu demo-
kracji11. Problem ten dotyczy przede wszystkim niezale˝noÊci celu.
Wi´kszoÊç tych argumentów przemawia za utrzymaniem mo˝liwoÊci
ustalenia celu polityki pieni´˝nej w r´kach w∏adz wybieranych przez
spo∏eczeƒstwo12, nie negujàc potrzeby rozwiàzaƒ instytucjonalnych za-
pewniajàcych niezale˝noÊç operacyjnà, personalnà, instytucjonalnà i fi-
nansowà. Warto te˝ podkreÊliç, ˝e konsekwencje niezale˝noÊci banku
centralnego, wymieniane wÊród argumentów przeciw niezale˝noÊci (np.

9 Szerzej: M. Kowalak: JakoÊciowe aspekty..., op.cit.
10 S.C. Eijffinger i J. de Haan podajà trzy teoretyczne sposoby uzasadnienia pierwszego argumen-

tu, oparte na: (a) poglàdach szko∏y public choice, (b) analizie Sargenta i Wallace’a oraz (c) pro-
blemie niespójnoÊci czasowej (time-inconsistency problem). S.C.W. Eijffinger, J. de Haan: The
political economy..., op.cit., s. 4.

11 Argument ten traci na znaczeniu w sytuacji wzrostu przejrzystoÊci polityki banków central-
nych oraz podstaw instytucjonalnych obejmujàcych elementy odpowiedzialnoÊci gospodarczej.

12 Argumenty te przytacza m.in. Ch. Goodhart: The Role of the Monetary Policy Committee. Stra-
tegic considerations. W: Monetary Policy Frameworks in a Global Context. Ed. L. Mahadeva,
G. Sterne, London 2000, Routledge, s. 227–228. 
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W∏aÊciwoÊci A GMT ES LVAW

Zakres rangi
Elementy 
wskaênika
niezale˝noÊci 
prawnej

Struktura
niezale˝noÊci

1–4
• Czy bank

centralny
ostatecznie
decyduje
o polityce
pieni´˝nej

• Czy
przedstawiciel
rzàdu zasiada
w radzie
zarzàdzajàcej
banku
centralnego

• Czy ponad
po∏owa rady jest
mianowana
przez rzàd

• Czy bank
centralny ma
obowiàzek
nabywania
rzàdowych
papierów
wartoÊciowych

personalna 50%
finansowa 25%
polityczna 25%

3–16
• Procedury

mianowania
cz∏onków rady
zarzàdzajàcej

• D∏ugoÊç kadencji
cz∏onków rady
zarzàdzajàcej

• Istnienie zapisu
w statucie
dotyczàcego celu
stabilnoÊci
poziomu cen

• Zakres swobody
banku
centralnego
w kszta∏towaniu
polityki
pieni´˝neja

personalna 37,5%
finansowa 31,25%
politycznac 31,25%

1–5
• Umiejscowienie

ostatecznej
odpowiedzialnoÊci
za polityk´
pieni´˝nà

• ObecnoÊç lub
brak obecnoÊci
przedstawiciela
rzàdu na
spotkaniach rady
zarzàdzajàcej

• Procent
cz∏onków rady
wybieranych
przez rzàd

• Dodatkowe
punkty za zapis
w prawie, ˝e
bank centralny
stanowi
najwy˝szà
w∏adz´
monetarnà

personalna 50%
finansowa 0%
polityczna 50%

0–1
• Procedury

mianowania,
odwo∏ania oraz
d∏ugoÊç kadencji
prezesa banku
centralnego

• Umiejscowienie
najwy˝szej
w∏adzy
monetarnej
i procedury
rozwiàzywania
konfliktów
mi´dzy rzàdem
a bankiem
centralnym

• Znaczenie
stabilnoÊci
poziomu cen na
tle innych celów

• SurowoÊç
i uniwersalnoÊç
ograniczeƒ
zaciàgania
kredytów przez
rzàd w banku
centralnymb

personalna 20%
finansowa 50%
politycznad 30%

a Ostatni element dotyczy niezale˝noÊci ekonomicznej, a pozosta∏e niezale˝noÊci politycznej, ca∏oÊç zaÊ sk∏ada
si´ na niezale˝noÊç prawnà.

b Wskaênik wykorzystywany przez A. Cukiermana oraz przez A. Cukiermana, S. Webba i B. Neyapti’ego sk∏ada
si´ a˝ z 16 wa˝onych elementów podlegajàcych ocenie, które podzielono na 4 wymienione w tabeli grupy.
Ocena polega na wyborze jednego z kilku wariantów odpowiedzi na ka˝de pytanie.

c Gdzie 18,75% przypada na niezale˝noÊç instrumentów, a 12,5% na niezale˝noÊç celu.
d Gdzie 15% przypada na niezale˝noÊç instrumentów i 15% na niezale˝noÊç celu.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: S.C. W. Eijffinger, J. de Haan: The political economy of central
bank independence. Special Paper in International Economics 1996, No. 19 (May), s. 22–26; A. Cukierman,
P. Kalaitzidakis, L.H. Summers, S. Webb: Central bank independence, growth, investment, and real rate.
Cornegie-Rochester Series on Public Policy 1993, No. 39.

tabela 1 NAJPOPULARNIEJSZE wskaêniki
niezale˝noÊci prawnej



ograniczanie elastycznoÊci polityki pieni´˝nej w reakcji na szoki), ak-
centujà potrzeb´ koordynacji polityki pieni´˝nej i fiskalnej – nie tyle
wykazujàc korzyÊci z niej p∏ynàce, ile raczej podkreÊlajàc negatywne
nast´pstwa braku skoordynowanej polityki dla skutecznoÊci obu decy-
dentów (ukszta∏towanie si´ niepo˝àdanego wariantu policy mix, uwy-
puklenie trudnoÊci koordynacyjnych)13. 

Post´pujàcy proces zwi´kszenia niezale˝noÊci banków centralnych
sk∏oni∏o wielu ekonomistów do podj´cia badaƒ empirycznych nad tym
zagadnieniem oraz nad s∏usznoÊcià argumentów teoretycznych, przyta-
czanych w dyskusji nad niezale˝noÊcià. Niezale˝noÊç banku centralne-
go okaza∏a si´ jednak trudna do zmierzenia ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç
i wieloaspektowoÊç. Dlatego te˝ w badaniach skupiono si´ na niezale˝-
noÊci prawnej (de jure), wynikajàcej z zapisów w prawie bàdê statucie
banku centralnego, odbiegajàcej nieco od niezale˝noÊci faktycznej (de
facto)14. Argumentowano, ˝e w du˝ym stopniu decyduje ona o faktycz-
nej niezale˝noÊci banku centralnego.

Najwa˝niejsze miary niezale˝noÊci prawnej stworzyli: A. Alesina15 (A); V.
Grilli, D. Masciandaro i G. Tabellini16 (GMT), S. Eijffinger i E. Schaling17

(ES) oraz A. Cukierman (wariant niewa˝ony LVAU lub wa˝ony LVAW) 18.
Wszystkie cztery majà podobnà konstrukcj´, opartà na nadawaniu rang
poszczególnym elementom niezale˝noÊci banku centralnego (por. tabela 1). 

W ka˝dym przypadku wy˝sza liczba przyznanych punktów oznacza
wi´kszà niezale˝noÊç banku centralnego. Miary te majà jednak ró˝ny sto-
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13 Szerzej: M. Kiedrowska, P. Marsza∏ek: JakoÊciowe aspekty polityki gospodarczej jako przes∏an-
ka koordynacji dzia∏aƒ w∏adz monetarnych i fiskalnych. W: BankowoÊç wobec procesów globa-
lizacji. Gdaƒsk – Jurata 2003, Uniwersytet Gdaƒski i Gdaƒska Akademia Bankowa, s. 215.

14 Krytycznà analiz´ miary niezale˝noÊci prawnej mo˝na znaleêç w: J. Forder: Traps in the me-
asurement..., op.cit. 

15 A. Alesina: Macroeconomic and Politics. NBER Macroeconomics Annual, Cambridge 1988,
Cambridge University Press.

16 V. Grilli, D. Masciandaro, G. Tabellini: Political Political and Monetary Institutions and Public
Financial Policies in the Industrial Countries. Economic Policy 1991, No. 13, s. 341–392.

17 S.C. W. Eijffinger, E. Schaling: Central Bank Independence: Criteria and Indices. Research Me-
morandum No. 548, Tilburg University 1992.

18 A. Cukierman: Central Bank Strategy..., op.cit.; A. Cukierman, P. Kalaitzidakis, L.H. Summers,
S. Webb: Central bank independence, growth, investment, and real rates. Cornegie-Rochester
Series on Public Policy 1993, No. 39.



pieƒ z∏o˝onoÊci i obejmujà ocen´ ró˝nych elementów. Odmienny jest tak-
˝e faktyczny zakres poszczególnych miar, na co wskazuje odniesienie ich
do wczeÊniej omówionych aspektów – niezale˝noÊci personalnej, finanso-
wej i politycznej (która obejmuje niezale˝noÊç instrumentów i celu).

Stworzone miary niezale˝noÊci wykorzystano nast´pnie do badaƒ
nad wp∏ywem niezale˝noÊci na kszta∏towanie si´ poziomu inflacji oraz
zmiennych realnych, takich jak wzrost gospodarczy, poziom produkcji i za-
trudnienia. Uzyskane wyniki ró˝ni∏y si´ zale˝nie od przyj´tych miar, kra-
jów obj´tych badaniem, jak te˝ okresu badawczego. Dlatego te˝ wnioski
cz´sto sà rozbie˝ne, nawet wówczas, gdy dotyczà tych samych krajów i ich
banków centralnych. TrudnoÊci z interpretacjà badaƒ i wieloznacznoÊç wy-
ników uniemo˝liwiajà jednoznaczne potwierdzenie bàdê odrzucenie teore-
tycznych argumentów za niezale˝noÊcià. Zasadniczo przyjmuje si´, ˝e –
pod pewnymi za∏o˝eniami – badania empiryczne potwierdzajà istnienie ne-
gatywnej korelacji mi´dzy niezale˝noÊcià banku centralnego a poziomem
inflacji oraz mi´dzy niezale˝noÊcià a poziomem deficytu bud˝etowego.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e mimo ró˝nic zdaƒ co do ostatecznych rozwiàzaƒ in-
stytucjonalnych uzgodniono, ˝e niezale˝noÊç banku centralnego jest wa-
runkiem skutecznoÊci polityki pieni´˝nej. Charakterystyczne jest, ˝e nieza-
le˝noÊç jest gwarancjà skutecznoÊci antyinflacyjnego dzia∏ania banku cen-
tralnego, je˝eli dodatkowo wspiera jà politycznà zgoda i wiarygodnoÊç ban-
ku centralnego19. Dlatego w kontekÊcie determinant niezale˝noÊci banku
centralnego oraz skutecznoÊci jego polityki tak wa˝ne sà pozosta∏e jakoÊcio-
we aspekty, a mianowicie wiarygodnoÊç, przejrzystoÊç i odpowiedzialnoÊç
demokratyczna, którym poÊwi´cono kolejne cz´Êci opracowania.

2. WiarygodnoÊç polityki banku centralnego

Polityka banku centralnego jest bardziej skuteczna, gdy kszta∏tuje ocze-
kiwania inflacyjne uczestników rynku. Jak ju˝ podkreÊlano, niezale˝-
noÊç banku centralnego jest takim rozwiàzaniem instytucjonalnym, któ-
re przyczynia si´ do poprawy skutecznoÊci polityki pieni´˝nej, gdy˝ od-
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19 Por. T. Kowalski: Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty Ustawy o Narodowym Banku Pol-
skim i Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 roku. „Bank i Kredyt” 1997, nr 12, s. 4–20.



grywa pewnà rol´ w ograniczaniu dynamicznej niespójnoÊci. Niemniej
jednak jest tylko dope∏nieniem fundamentalnego rozwiàzania, majàcego
na celu zobowiàzanie banku centralnego do wype∏nienia jego obietnic.
Rozwiàzaniem tym jest zapewnienie wiarygodnoÊci banku centralnego. 

Poglàd, ˝e polityka pieni´˝na jest skuteczniejsza, je˝eli podmioty gospo-
darcze postrzegajà jà jako wiarygodnà, wià˝e si´ z pojawieniem si´
w g∏ównym nurcie ekonomii teorii racjonalnych oczekiwaƒ. W tym kon-
tekÊcie znane ju˝ wczeÊniej poj´cie wiarygodnoÊci banku centralnego
po raz pierwszy pojawi∏o si´ w opracowaniach F. Kydlanda i R. Prescot-
ta20 oraz G. Calvo21, a nast´pnie zosta∏o rozwini´te przez R. Barro i D.
Gordona22. Opracowania te umo˝liwi∏y udzielenie odpowiedzi na wiele
pytaƒ, które pojawi∏y si´ w latach 70. i 80. XX w. – m.in. dlaczego nie-
które kraje rozwini´te gospodarczo boryka∏y si´ z wysokà inflacjà oraz
jak skuteczniej walczyç z inflacjà w tych krajach, jak te˝ w krajach z hi-
perinflacjà. Najwa˝niejsze spostrze˝enie sprowadza∏o si´ do tego, ˝e
nieinflacyjna polityka pieni´˝na nie jest wiarygodna tak d∏ugo, jak d∏u-
go politycy gospodarczy wykorzystujà szoki monetarne do stymulowa-
nia, tzn. zwi´kszania poziomu produkcji (ponad poziom równowagi).
Brak wiarygodnoÊci prowadzi do gorszych efektów polityki pieni´˝nej,
charakteryzujàcych si´ skrzywieniem inflacyjnym bez korzyÊci po stro-
nie gospodarki realnej. Banki centralne, które ∏amià swoje zobowiàza-
nie do prowadzenia antyinflacyjnej polityki pieni´˝nej tracà wiarygod-
noÊç, racjonalne podmioty przestajà wierzyç w oÊwiadczenia banków
centralnych i korygujà swoje oczekiwania inflacyjne „w gór´”.

WiarygodnoÊç w odniesieniu do polityki ekonomicznej jest zazwyczaj
rozumiana jako zaufanie podmiotów dzia∏ajàcych w mikroskali
do podmiotu odpowiedzialnego za realizacj´ polityki gospodarczej
(makroekonomicznej). OkreÊlenie „zaufanie” oznacza, ˝e podmioty go-
spodarujàce oczekujà (czy te˝ wierzà), ˝e podmiot prowadzàcy polity-
k´ jest zdolny osiàgnàç stawiane sobie (bàdê stawiane przed nim) cele
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20 F. Kydland, R. Prescott: Rules rather than Discretion: The inconsistency of optimal plans.
“Journal of Political Economy” 1977, Vol. 85, s. 473–491.

21 G. Calvo: On the time consistency of optimal policy in a monetary economy. “Econometrica”
1978, No. 46, s. 1411–1428.

22 R.J. Barro, D. Gordon: Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary policy. “Journal
of Monetary Economics” 1983, No. 12, s. 3–20.
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w akceptowanym przez podmioty gospodarujàce czasie23. Powszech-
nie uwa˝a si´, ˝e im bardziej wiarygodna jest polityka pieni´˝na, tym
bardziej uczestnicy rynku wierzà, ˝e bank centralny osiàgnie wyzna-
czone cele. A. Drazen i P. Masson okreÊlajà jà jako oczekiwanie reali-
zacji og∏oszonej polityki. PodkreÊlajà jednoczeÊnie, ˝e wiarygodnoÊç
powinna odzwierciedlaç nie tylko dà˝enia (desire) do realizacji polity-
ki, ale równie˝ zdolnoÊç (ability) do wype∏nienia zobowiàzania w nie-
sprzyjajàcych warunkach24. Poglàd ten niejako przyjmuje A. Blinder,
nazywajàc wiarygodnoÊç krótko – jako zgodnoÊç s∏ów i czynów25. 

WiarygodnoÊç polityki pieni´˝nej mo˝e dotyczyç dwóch ró˝nych sy-
tuacji26: po pierwsze koniecznoÊci podj´cia przez w∏adze polityki dez-
inflacji27, a po drugie, gdy bankowi centralnemu uda∏o si´ zapanowaç
nad inflacjà i chce utrzymaç nad nià kontrol´. Z pierwszà sytuacjà
mieli do czynienia zarówno teoretycy, jak i politycy gospodarczy
w latach 70. i 80. XX w. Wówczas banki centralne musia∏y dà˝yç
do uzyskania bàdê zwi´kszenia wiarygodnoÊci swojej polityki, aby
móc skuteczniej walczyç z inflacjà28. Druga sytuacja dotyczy wi´k-
szoÊci gospodarek rozwini´tych oraz paƒstw transformujàcych si´,
poczàwszy od drugiej po∏owy lat 90. Banki centralne ju˝ udowodni∏y
swojà zdolnoÊç do obni˝enia poziomu inflacji, jednak utrzymanie
wiarygodnoÊci polityki jest nadal istotne dla zachowania niskiego po-
ziomu cen, poniewa˝ wiarygodnoÊç trudno si´ zdobywa i stosunkowo
∏atwo traci29. 

23 Z. Polaƒski: WiarygodnoÊç banku centralnego a cele polityki pieni´˝nej. „Bank i Kredyt” 1998, nr
6, s. 48.

24 A. Drazen, P. Masson: Credibility of Policy versus Credibility of Policymakers. NBER Working Pa-
pers 1994, No. 4448, s. 1.

25 Matching deeds to words. A.S. Blinder: Central bank credibility: Why do we care? How do we
build it? NBER Working Papers 1999, No. 7161, s. 4.

26 Por. P. Perrier, R. Amano: Credibility and Monetary Policy. Bank of Canada Review 2000, Spring,
s. 11–12.

27 Czyli przypadku, gdy poziom inflacji (znacznie) przekracza (przekroczy∏) akceptowalny poziom
i w∏adze postanowi∏y obni˝yç inflacj´.

28 Por.: J. Faust, L.E.O. Svensson: Transparency and Credibility: Monetary Policy with Unobserv-
able Goals. NBER Working Paper 1998, No. 6452, s. 1–2.

29 Wypada podkreÊliç, ˝e wielu bankierów centralnych nie zgadza si´ z poglàdem, opartym na teo-
rii racjonalnych oczekiwaƒ, ˝e wiarygodnoÊç polityki bardzo ∏atwo mo˝na straciç. Je˝eli bank
centralny wielokrotnie udowadnia∏ spo∏eczeƒstwu, ˝e jego najwa˝niejszym celem jest stabilnoÊç
poziomu cen, spo∏eczeƒstwo nie przestanie wierzyç w bank centralny przy pierwszym niepowo-
dzeniu czy b∏´dzie. Por. A. S. Blinder: Central bank credibility..., op.cit., s. 15.
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WiarygodnoÊç polityki banku centralnego jest wi´c istotna zarówno
w sytuacji obni˝ania inflacji, jak te˝ utrzymywania celu stabilnoÊci po-
ziomu cen. Najcz´Êciej przytaczanymi argumentami za wiarygodnoÊcià
polityki sà: redukcja problemu dynamicznej niespójnoÊci (i skrzywienia
inflacyjnego) oraz szybsza i mniej kosztowna dezinflacja. 

W modelach opartych na teorii racjonalnych oczekiwaƒ du˝à wag´ przy-
wiàzuje si´ do przysz∏oÊci (sà one inherently forward looking). Oznacza
to, ˝e bie˝àce decyzje zale˝à nie tylko od przesz∏ych i teraêniejszych zda-
rzeƒ, ale równie˝ od oczekiwaƒ co do przysz∏ego rozwoju wydarzeƒ30.
Przysz∏a (oczekiwana) polityka gospodarcza mo˝e mieç zatem nawet
wi´ksze znaczenie dla dzisiejszych wyników ni˝ bie˝àca polityka. Racjo-
nalnoÊç oczekiwaƒ oznacza równie˝, ˝e uczestnicy rynku formu∏ujà
swoje oczekiwania na podstawie wszystkich istotnych, dost´pnych in-
formacji. JeÊli bank centralny i jego oÊwiadczenia lub zobowiàzania sà
wiarygodne, zmniejsza si´ niepewnoÊç i zwiàzane z nià opóênienia,
a oczekiwania sà kszta∏towane w sposób sprzyjajàcy celom polityki pie-
ni´˝nej. Dzi´ki temu spo∏eczeƒstwo szybciej i pe∏niej dostosowuje si´
do decyzji banku centralnego, natomiast ceny i p∏ace stopniowo dostoso-
wujà si´ do spadku zagregowanego popytu, spowodowanego dezinflacjà31.
Oznacza to, ˝e wi´ksza wiarygodnoÊç obni˝a koszty dezinflacji32. Co wi´-
cej – przy za∏o˝eniu, ˝e procesy inflacyjne zale˝à od sposobu formu∏owa-
nia oczekiwaƒ, wiarygodnoÊç sama sprzyja dezinflacji33.

Zwi´kszanie wiarygodnoÊci jest powolnym procesem, który wymaga
czasu i konsekwencji34; stàd powinno zajmowaç bardzo wa˝ne miejsce

30 Por. T. Kowalski: Proces formu∏owania oczekiwaƒ a teoria cyklu wyborczego. Poznaƒ 2001,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 37–40.

31 Por. P. Perrier, R. Amano: Credibility..., op.cit., s. 12. Na zagadnienie mniejszych kosztów spo-
∏ecznych polityki banku centralnego (w szczególnoÊci przy restrykcyjnych programach gospo-
darczych) wskazuje równie˝ Z. Polaƒski, podkreÊlajàc wi´ksze prawdopodobieƒstwo skutecz-
noÊci wiarygodnej polityki. Z. Polaƒski: WiarygodnoÊç..., op.cit., s. 48.

32 Ta tzw. hipoteza wiarygodnoÊci (credibility hypothesis) opiera si´ na poglàdach sformalizowa-
nych w postaci tzw. krzywej Phillipsa wspartej oczekiwaniami (conventional expectational Phil-
lips curve), podobnie jak inna wersja tej hipotezy, ˝e wiarygodnoÊç przyczynia si´ do utrzyma-
nia ni˝szego poziomu inflacji. Szerzej: A. S. Blinder: Central bank credibility..., op.cit., s. 8–11. 

33 K. Blackburn, M. Christensen: Monetary Policy and Policy Credibility: Theories and Evidence.
“Journal of Economic Literature” 1989, Vol. XXVII.

34 Zdaniem A. Blindera jest to argument przeciw naiwnej interpretacji hipotezy racjonalnych
oczekiwaƒ. A. Blinder: Central bank credibility..., op.cit., s. 11.



w polityce banku centralnego. Proces ten polega na budowaniu zaufania
i wià˝e si´ ze sferà spo∏ecznà. W celu zwi´kszenia swojej wiarygodnoÊci,
bank centralny musi przekonaç otoczenie, ˝e jego cele nie sà rozbie˝ne
z celami spo∏eczeƒstwa. Metod zwi´kszania wiarygodnoÊci polityki ban-
ku centralnego dostarczajà zarówno przytoczone ju˝ koncepcje teore-
tyczne, jak i praktyka. Najcz´Êciej proponuje si´ rozwiàzania, które do-
tyczà nast´pujàcych trzech p∏aszczyzn35: 

reform instytucjonalnych, 

koordynacji polityki pieni´˝nej i fiskalnej,

wspólnych doÊwiadczeƒ banku centralnego i otoczenia gospodarczego.

Stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych jest niezb´dnym funda-
mentem wiarygodnoÊci polityki banku centralnego. W literaturze przed-
miotu wyró˝nia si´ kilka, wzajemnie powiàzanych, elementów reform in-
stytucjonalnych, nakierowanych na rozwiàzanie problemu niespójnoÊci
czasowej, a mianowicie: (1) wprowadzenie regu∏y polityki pieni´˝nej, (2)
stworzenie kontraktu dla bankiera centralnego, (3) zapewnienie niezale˝-
noÊci banku centralnego, (4) przyj´cie strategii inflacyjnej. 

Dla zwi´kszenia i utrzymania wiarygodnoÊci wa˝na jest równie˝ koordyna-
cja polityki pieni´˝nej i fiskalnej. Wynika to m.in. z faktu, ˝e wiarygodnoÊç
polityki pieni´˝nej zale˝y od wiarygodnoÊci ca∏ej polityki gospodarczej oraz
od tego, jak na ostateczny kszta∏t polityki pieni´˝nej wp∏ywajà pozosta∏e
dziedziny dzia∏alnoÊci polityczno-gospodarczej paƒstwa36. Je˝eli uczestnicy
rynku rozpoznajà (i rozumiejà) nieodpowiedzialnà polityk´ rzàdu, wówczas
bank centralny mimo usilnych staraƒ nie b´dzie móg∏ osiàgnàç og∏oszonego
celu. Jego zobowiàzanie b´dzie wtedy niewiarygodne dla spo∏eczeƒstwa37.

Zapewnienie koordynacji polityki pieni´˝nej i polityki fiskalnej jest
szczególnie wa˝ne w krajach charakteryzujàcych si´ s∏abo rozwini´tym
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35 R. Amano et al.: The credibility of monetary policy..., op.cit.
36 Por. m. in. A. Cukierman: The Economics of Central Banking. The Sackler Institute for Econo-
mic Studies Working Paper 1996, No. 36–96, s. 6; Z. Polaƒski: WiarygodnoÊç..., op.cit., s. 50. 
37 M. Kiedrowska, P. Marsza∏ek: JakoÊciowe aspekty..., op.cit.



sektorem finansowym i wysokim udzia∏em sektora publicznego w go-
spodarce. W przypadku braku koordynacji nadmierny wzrost wydat-
ków publicznych mo˝e uniemo˝liwiç osiàgni´cie celu polityki pieni´˝-
nej – m.in. poprzez niepo˝àdany wp∏yw emisji d∏u˝nych instrumentów
skarbowych na wysokoÊç stóp procentowych bàdê koniecznoÊç monety-
zacji d∏ugu publicznego38. 

Ponadto nale˝y zwróciç uwag´ na znaczenie wspólnych doÊwiadczeƒ
banku centralnego i otoczenia gospodarczego. Jest to metoda zwi´ksze-
nia wiarygodnoÊci wymagajàca d∏ugiego czasu, jak te˝ determinacji ze
strony banku centralnego. Je˝eli po ka˝dym zaburzeniu poziomu infla-
cji, wywo∏anym szokiem poda˝owym, bank centralny konsekwentnie
powraca do realizacji celu, podmioty gospodarcze sà pewniejsze przy-
sz∏ych dzia∏aƒ banku centralnego. Zaburzenia poziomu cen wywo∏ane
szokami b´dà wówczas jedynie krótkookresowe i nie wp∏ynà na oczeki-
wania inflacyjne. Oznacza to, ˝e wiarygodnoÊç banku centralnego mo˝e
byç ustanowiona jedynie po d∏u˝szym okresie, charakteryzujàcym si´
poziomem inflacji zbli˝onym do za∏o˝onego celu39. Trudno jednak okre-
Êliç czas potrzebny do powstania zaufania otoczenia gospodarczego
do polityki banku centralnego – bardzo wiele zale˝y od aktualnej i prze-
sz∏ej sytuacji gospodarczo-politycznej kraju. Ogólnie, im trudniej prze-
zwyci´˝yç oczekiwania inflacyjne, tym wi´cej trzeba czasu, aby w∏adze
gospodarcze mog∏y osiàgnàç stawiane przed nimi cele40. Dzieje si´ tak
dlatego, ˝e w praktyce banki centralne wielokrotnie podejmowa∏y pró-
b´ „oszukania” uczestników rynku41. Banki centralne powinny wi´c
traktowaç zdobycie wiarygodnoÊci swojej polityki jako szczególny cel.

Budowanie wiarygodnoÊci polityki banku centralnego jest z∏o˝onym pro-
cesem. Dlatego trudno stworzyç uniwersalny model gwarantujàcy
wzbudzanie i utrzymanie zaufania spo∏eczeƒstwa do polityki banku cen-
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38 Nale˝y dodaç, ˝e naciskom na poluzowanie polityki pieni´˝nej przez bank centralny cz´sto to-
warzyszà tzw. ataki werbalne polityków, które nie s∏u˝à budowaniu wiarygodnoÊci. Por.:
A. Blinder: Central Bank Credibility..., op.cit.

39 Niekiedy dodatkowo podaje si´, ˝e warunkiem osiàgni´cia wiarygodnoÊci w okresie wzgl´dnie
stabilnych cen jest równie˝ prawid∏owe kszta∏towanie si´ poziomu zatrudnienia i produkcji.
Por. P. Perrier, R. Amano: Credibility..., op.cit., s. 13.

40 Z. Polaƒski: WiarygodnoÊç..., op.cit., s. 48.
41 Por. J. Yetman: Gaining Credibility for Inflation Targets. Bank of Canada Working Paper 2001,

No. 11, s. 2.



tralnego. W ka˝dym przypadku nale˝y uwzgl´dniç histori´ prowadzenia
polityki pieni´˝nej i gospodarczej, rozwiàzania instytucjonalne dotyczà-
ce banku centralnego, specyfik´ otoczenia gospodarczego, kszta∏towanie
si´ inflacji oraz wiele innych czynników. Zamiast modelu Z. Polaƒski
wskazuje pewne minimalne warunki, przyczyniajàce si´ do zapewnienia
wiarygodnoÊci polityki pieni´˝nej, które mo˝na potraktowaç jako swo-
iste podsumowanie dyskusji nad umacnianiem wiarygodnoÊci. Zaufaniu
spo∏eczeƒstwa do polityki pieni´˝nej sprzyjajà przede wszystkim42:

prawid∏owo dobrane cele polityki pieni´˝nej – czyli takie, które da-
dzà si´ zrealizowaç,

zapewnienie niezale˝noÊci banku centralnego – obejmujàce swobod´ i au-
tonomi´ wykorzystywania instrumentów i realizacji jego celu (celów),
czyli dotyczàce niezale˝noÊci funkcjonalnej, personalnej i finansowej,

spe∏nienie przez bank centralny postulatu przejrzystoÊci i odpowie-
dzialnoÊci prowadzonej polityki – który jest swoistym uzupe∏nieniem
niezale˝noÊci banku centralnego,

synchronizacja i koordynacja elementów polityki makroekonomicz-
nej i strukturalnej – jak podkreÊlano, jest to szczególnie istotne
w krajach o s∏abiej rozwini´tych rynkach finansowych.

A. Houben podkreÊla ponadto, ˝e podstawà wiarygodnoÊci i poprawne-
go kszta∏towania oczekiwaƒ, które sprzyjajà skutecznoÊci dzia∏aƒ ban-
ku centralnego, jest przejrzystoÊç polityki pieni´˝nej43. Opini´ t´ po-
twierdza praktyka, bowiem banki centralne coraz wi´kszà wag´ przy-
wiàzujà do skutecznej komunikacji z otoczeniem.

WiarygodnoÊç polityki pieni´˝nej ma znaczenie w teorii i praktyce. Nie-
mniej jednak empiryczne udowodnienie znaczenia wiarygodnoÊci jest
niezwykle trudne. Jest to zjawisko typowo jakoÊciowe, odzwierciedlajàce
stopieƒ zaufania spo∏eczeƒstwa do polityki banku centralnego, wi´c nie
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42 Por. Z. Polaƒski: WiarygodnoÊç..., op.cit., s. 50–51; P. Szpunar: Cele polityki pieni´˝nej a jej sku-
tecznoÊç. „Bank i Kredyt” 1998, nr 6, s. 69–83.
43 A.C.F.J. Houben: What central banks have learned: lessons from pre-EMU Europe. BNL Quar-
terly Review, September 2001, No. 218, s. 306.



daje si´ bezpoÊrednio skwantyfikowaç. Na potrzeby badaƒ stworzono kil-
ka sposobów pomiaru wiarygodnoÊci. Do najprostszych metod nale˝à:

analiza zmian oczekiwaƒ inflacyjnych uczestników rynku,

porównanie wielkoÊci deklarowanych przez w∏adz´ monetarnà i fak-
tycznie osiàgni´tych,

badanie zmian cen instrumentów na rynkach finansowych,

obserwacja poziomu wskaênika break-even inflation (BEI) na podsta-
wie rentownoÊci obligacji indeksowanych.

Badanie wiarygodnoÊci polityki pieni´˝nej w przypadku analizy oczekiwaƒ
inflacyjnych polega na porównaniu oczekiwanego (przez spo∏eczeƒstwo)
poziomu inflacji z zak∏adanym celem inflacyjnym. Brak odpowiedniej reak-
cji oczekiwaƒ na cel og∏oszony przez bank centralny bàdê rozmijanie si´
oczekiwaƒ z planowanà stopà inflacji mogà Êwiadczyç o s∏abej wiarygod-
noÊci44. Porównanie zak∏adanych przez bank centralny i faktycznie osià-
gni´tych wielkoÊci w przypadku strategii bezpoÊredniego celu inflacyjnego
sprowadza si´ do analizy odchyleƒ celu inflacyjnego od rzeczywistej stopy
inflacji45. Coraz popularniejszà metodà jest badanie zmian i poziomu cen in-
strumentów na rynkach finansowych – np. krzywej dochodowoÊci
(w szczególnoÊci jej d∏u˝szego koƒca), nominalnych terminowych stóp pro-
centowych, realnych stóp procentowych, kursów walutowych46. W bada-
niu tym polityk´ banku centralnego okreÊla si´ jako wiarygodnà, je˝eli nie-
oczekiwany wzrost cen nie skutkuje istotnymi (bàdê skutkuje niewielkimi)
zmianami d∏ugookresowych stóp procentowych. Analiza wiarygodnoÊci
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44 Por. P. Perrier, R. Amano: Credibility..., op.cit., s. 16.
45 Warto podkreÊliç, ˝e w Êwietle coraz cz´Êciej podnoszonego problemu deflacji wa˝ne jest, aby

cel nie odchyla∏ si´ zanadto w ˝adnym kierunku, tj. ˝eby by∏ symetryczny. Szerzej. M. Kie-
drowska, P. Marsza∏ek: Deflation: The Matter under Discussion. Argumenta Oeconomica 2003,
No. 1–2 (14), op.cit.

46 Je˝eli w obrocie znajdujà si´ zarówno instrumenty indeksowane i nieindeksowane charakte-
ryzujàce si´ tym samym poziomem ryzyka, p∏ynnoÊci i zapadalnoÊci, istnieje mo˝liwoÊç bar-
dzo dok∏adnego pomiaru oczekiwaƒ inflacyjnych. Problem polega na tym, ˝e w praktyce po-
szczególne instrumenty ró˝nià si´ mi´dzy sobà przynajmniej jednà z wymienionych cech.
Przeprowadzenie badania wymaga wi´c sformu∏owania dodatkowych, cz´sto surowych za∏o-
˝eƒ. J.M. Berk: Consumers’ Inflation Expectations and Monetary Policy in Europe. De Neder-
landsche Bank Special Paper 2000, No. 55, s. 6.



polityki za pomocà obserwacji poziomu wskaênika tzw. break-even infla-
tion (BEI) równie˝ opiera si´ na analizie oprocentowania d∏ugotermino-
wych papierów wartoÊciowych. BEI oblicza si´ poprzez porównanie
zysków z obligacji kuponowych (o sta∏ym kuponie) i obligacji indekso-
wanych47. Równolegle z opisanymi metodami badaƒ empirycznych rozwi-
ni´to analiz´ polegajàcà na modelowaniu wiarygodnej polityki banku cen-
tralnego, czyli na w∏àczaniu wiarygodnoÊci do modeli ekonometrycznych. 

Zró˝nicowane podejÊcia do badaƒ i cz´sto sprzeczne rezultaty poszczegól-
nych analiz dowodzà, ˝e empiryczne udowodnienie znaczenia wiarygod-
noÊci dla polityki banku centralnego nastr´cza ekonomistom wielu trud-
noÊci. W praktyce banki centralne zazwyczaj ograniczajà si´ do badania
poziomu oczekiwaƒ inflacyjnych i wykorzystywania ich do formu∏owa-
nia prognoz inflacyjnych. 

3. PrzejrzystoÊç polityki banku centralnego

Jednym z obszarów reform instytucjonalnych zwiàzanych ze wzrostem
znaczenia aspektów jakoÊciowych by∏o odejÊcie od znacznej tajnoÊci
prowadzenia polityki banku centralnego. Banki centralne paƒstw roz-
wini´tych gospodarczo zrozumia∏y, jak wa˝ne dla transmisji impulsów
ich polityki sà oczekiwania uczestników rynku i jak – dzi´ki ujawnianiu
informacji na temat prowadzonej polityki – mogà wp∏ywaç na kszta∏t
tych oczekiwaƒ. Nie bez znaczenia by∏y te˝ rosnàce ˝àdania spo∏eczeƒ-
stwa, dotyczàce wi´kszej otwartoÊci polityki gospodarczej, w tym w po-
lityki pieni´˝nej. W latach 90. XX w. równie˝ banki centralne krajów
transformujàcych si´ zacz´∏y zwi´kszaç przejrzystoÊç swojej polityki. 

Wspó∏czeÊnie wi´kszoÊç ekonomistów twierdzi, ˝e przejrzystoÊç
jest bardzo wa˝nym aspektem polityki pieni´˝nej48 i zagadnienie to
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47 Szerzej: S.G. Cechetti, S. Krause: Central Bank Structure, Policy Efficiency, and Macroecono-
mic Performance: Exploring Empirical Relations. Federal Reserve Bank of St. Louis 2002, Vol.
84, No. 4, s. 47–59.

48 Wielu z nich postuluje nawet, ˝e przejrzystoÊç polityki banku centralnego powinna „byç tak
du˝a, jak tylko mo˝liwe, ale nie wi´ksza”. Por. A. Blinder, Ch. Goodhart, P. Hildebrand, D. Lip-
ton, Ch. Wyplosz: How Do Central Banks Talk? Geneva Report on the World Economy 2001,
No. 3, London, CEPR, s. 41.
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jest szeroko dyskutowane w literaturze. Nie ma jednak zgodnoÊci co
do optymalnego poziomu przejrzystoÊci. Brak porozumienia w tej
kwestii cz´Êciowo wynika z braku jednej, ogólnie przyj´tej definicji.
Najcz´Êciej poj´cie przejrzystoÊci okreÊla si´ (za P. Geraats) jako za-
kres, w jakim w∏adze monetarne ujawniajà informacje istotne
z punktu widzenia prowadzenia polityki pieni´˝nej49. PrzejrzystoÊç
mo˝na te˝ definiowaç jako ciàg∏y przep∏yw – od w∏adz monetarnych
do spo∏eczeƒstwa – informacji na temat preferencji bankierów cen-
tralnych (w kontekÊcie wymiennoÊci celów polityki gospodarczej),
ich interpretacji zasad funkcjonowania gospodarki, wiedzy na te-
mat danych, ich oczekiwaƒ oraz strategii polityki pieni´˝nej50. Defi-
nicje te nale˝y traktowaç jako wàskie uj´cie przejrzystoÊci, k∏adàce
g∏ówny nacisk na ujawnianie informacji i otwartoÊç (openess) ban-
ku centralnego51. 

Warto jednak nadmieniç, ˝e przejrzystoÊç – jak podkreÊla wielu eko-
nomistów – nale˝y wiàzaç nie tylko z ujawnianiem informacji, ale
równie˝ ze zrozumieniem ich przez spo∏eczeƒstwo bàdê – inaczej
mówiàc – ze skutecznym komunikowaniem si´. Jest to tzw. szersze
uj´cie przejrzystoÊci. Z tego punktu widzenia B. Winkler definiuje
przejrzystoÊç jako poziom rzeczywistego zrozumienia polityki
i dzia∏aƒ banku centralnego przez spo∏eczeƒstwo52. Interesujàcà
koncepcj´ przejrzystoÊci przedstawia równie˝ O. Issing, wyró˝nia-
jàc dwa obszary przejrzystoÊci: „public’s right to know” oraz „public’s
need to understand”53. Z punktu widzenia skutecznoÊci polityki
wa˝niejsze sà bowiem przydatnoÊç, jakoÊç i jasnoÊç ujawnianych
informacji, a nie ich iloÊç. Zbyt wiele informacji mo˝e prowadziç
do powstawania szumów informacyjnych i nieprawid∏owej inter-

49 P. M. Geraats: Transparency of Monetary Policy: Does the Institutional Framework Matter?
University of Cambridge Spring Seminar, March 2002, http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/ge-
raats/tpindep.pdf, s. 3.

50 Por. A. Blinder et al.: How Do Central Bank Talk? op.cit. Autorzy tego raportu w odniesieniu
do przejrzystoÊci polityki u˝ywajà równie˝ poj´cia strategii komunikacji.

51 Por. m.in. B. Winkler: Which kind of transparency? On the need for clarity in monetary policy-
-making. European Central Bank Working Paper 2000, No. 26.

52 W odniesieniu do przejrzystoÊci, autor ten u˝ywa równie˝ terminu „skuteczna komunikacja”.
B. Winkler: Which kind of transparency? op.cit., s. 13 i nast. 

53 O. Issing: The Eurosystem: Transparent and Accountable or “Willem in Euroland”. “Journal of
Common Market Studies” 1999, No. 37, s. 508.
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pretacji sygna∏ów wysy∏anych przez bank centralny, czyli do sytu-
acji odwrotnej do po˝àdanej. Rozumienie dzia∏aƒ banku centralnego
przez uczestników rynku powinno byç niejako wymiernym rezulta-
tem przejrzystej polityki54. 

Problem ze zdefiniowaniem przejrzystoÊci wynika równie˝ ze z∏o˝ono-
Êci tego zagadnienia. Poj´cie przejrzystoÊci obejmuje wiele ró˝nych wy-
miarów polityki banku centralnego. Dodatkowo, mo˝na spotkaç si´
z ró˝nymi opiniami na temat tego, które z tych wymiarów powinny byç
ujawniane i w jaki sposób. W literaturze powszechne jest podejÊcie wy-
ró˝niajàce trzy typy przejrzystoÊci, mianowicie55:

przejrzystoÊç celu (goal transparency),

przejrzystoÊç wiedzy (knowledge transparency),

przejrzystoÊç operacyjnà (operational transparency).

PrzejrzystoÊç celu sprowadza si´ przede wszystkim do og∏aszania celów
realizowanych przez bank centralny w d∏ugim, Êrednim i krótkim okre-
sie. PrzejrzystoÊç wiedzy dotyczy publikacji danych gospodarczych i mo-
deli ekonomicznych wykorzystywanych przez banki centralne w prowa-
dzeniu polityki pieni´˝nej. Dane te obejmujà prognozy inflacyjne, infor-
macje uzyskiwane przez nadzór, wielkoÊci charakteryzujàce procesy re-
alne oraz wszystkie modele wykorzystywane do prognozowania inflacji.
Chodzi te˝ o to, aby banki centralne ujawnia∏y uczestnikom rynku swo-
je opinie na temat szoków i planowanych reakcji na te szoki. Wymier-
nym przejawem przejrzystoÊci wiedzy sà powszechnie publikowane
przez banki centralne raporty inflacyjne. PrzejrzystoÊç operacyjna odno-
si si´ do procesu decyzyjnego prowadzenia polityki pieni´˝nej i decyzji
na poziomie mikroekonomicznym. Zazwyczaj sprowadza si´ do og∏asza-
nia decyzji dotyczàcych krótkoterminowych stóp procentowych czy in-

54 Najbardziej po˝àdana – z punktu widzenia w∏adz monetarnych – jest sytuacja, w której przej-
rzysta polityka prowadzi do sprawniejszego funkcjonowania rynków finansowych oraz wi´k-
szej skutecznoÊci dzia∏aƒ banku centralnego.

55 Por. V. Hahn: Transparency in Monetary Policy: A Survey. ifo Studien 2002, No. 3, s. 430–431;
A. Clare, R. Courtenay: What can we learn about monetary policy transparency from financial
market data? Discussion Paper 06/01, Economic Research Centre of Deutsche Bundesbank
2001, s. 4–5.
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terwencji na rynku walutowym56 i ujawniania szczegó∏ów podejmowa-
nia tych decyzji (np. zapisów g∏osowaƒ i protoko∏ów ze spotkaƒ organów
decyzyjnych)57. Podzia∏y na poszczególne aspekty przejrzystoÊci nie pro-
wadzà do sformu∏owania jednej, ogólnie akceptowanej definicji. Umo˝li-
wiajà jednak usystematyzowanie argumentów w dyskusji nad przejrzy-
stoÊcià, u∏atwiajà tworzenie miar przejrzystoÊci i prowadzenie badaƒ
oraz porzàdkujà – cz´sto na pozór sprzeczne – wyniki tych badaƒ.

PrzejrzystoÊç wià˝e si´ z zasadà, ˝e dost´p do wi´kszej iloÊci informacji
jest lepszy ni˝ mniejsza iloÊç informacji. Lepiej doinformowani uczest-
nicy rynku formu∏ujà lepsze prognozy i podejmujà trafniejsze decyzje
ekonomiczne. Zadaniem banku centralnego realizujàcego cel stabilnego
poziomu cen powinno byç ograniczanie niepewnoÊci co do polityki pie-
ni´˝nej. Innymi s∏owy, bank centralny powinien eliminowaç niepew-
noÊç, którà sam tworzy58. W praktyce okazuje si´ jednak, ˝e maksymal-
na przejrzystoÊç we wszystkich aspektach polityki banku centralnego
mo˝e prowadziç do skutków odwrotnych do oczekiwanych59. Dlatego
warto przeanalizowaç opinie przytaczane w dyskusji nad przejrzysto-
Êcià – równie˝ z punktu widzenia jej poszczególnych aspektów60. Argu-
menty za przejrzystoÊcià koncentrujà si´ na dwóch zagadnieniach,
a mianowicie odpowiedzialnoÊci demokratycznej oraz skutecznoÊci po-
lityki pieni´˝nej, i sprowadzajà si´ stwierdzenia, ˝e poszczególne aspek-
ty przejrzystoÊci:

56 Kwestia informowania o interwencjach na rynku walutowym budzi wiele kontrowersji i cz´-
sto jest wy∏àczana z definicji przejrzystoÊci operacyjnej. Dominuje poglàd, ˝e w warunkach
p∏ynnych kursów, otwartych gospodarek i liberalizacji przep∏ywów kapita∏owych banki cen-
tralne nie dysponujà odpowiednio du˝ymi rezerwami dewizowymi, aby przeprowadziç sku-
tecznà, jawnà interwencj´ na rynku walutowym. Dlatego Europejski Bank Centralny wielo-
krotnie by∏ krytykowany za informowanie o podejmowanych interwencjach w obronie kursu
euro. Jednak˝e informowanie o interwencjach na rynku walutowym wià˝e si´ równie˝ z ko-
rzyÊciami – w szczególnoÊci w zakresie odpowiedzialnoÊci demokratycznej. Szerzej na ten te-
mat: V. Hahn: Transparency..., op.cit., s. 445–446; A. Blinder et al.: How do Central Banks talk?
op.cit.; P. Chiu: Transparency versus constructive ambiguity in foreign Exchange intervention.
BIS Working Papers 2003, No. 144.

57 V. Hahn: Transparency..., op.cit., s. 430–431; A. Clare, R. Courtney: What can we learn about
monetary policy transparency..., op.cit., s. 4–5.

58 S. G. Cecchetti, S. Krause: Central Bank Structure..., op.cit., s. 47.
59 Warto równie˝ zadaç pytanie, czy ca∏kowita przejrzystoÊç jest w ogóle mo˝liwa w sytuacji nie-

pewnoÊci (w której nie sà do koƒca znane warunki funkcjonowania banków centralnych –
m.in. mechanizm transmisji impulsów polityki pieni´˝nej czy to, w jakim stopniu bank cen-
tralny mo˝e wp∏ywaç na sfer´ realnà) i zmiennoÊci „otoczenia” polityki pieni´˝nej. 

60 Szerzej: M. Kowalak: JakoÊciowe aspekty..., op.cit.



przyczyniajà si´ do budowania reputacji banku centralnego i reduk-
cji skrzywienia inflacyjnego,

zwi´kszajà elastycznoÊç polityki pieni´˝nej,

zwi´kszajà odpowiedzialnoÊç demokratycznà,

sprzyjajà zrozumieniu polityki banku centralnego przez uczestników
rynku,

umo˝liwiajà poprawne formu∏owanie prognoz i podejmowanie d∏u-
goterminowych decyzji.

Przeciwnicy przejrzystoÊci zg∏aszajà natomiast argumenty za potrzebà
tzw. kreatywnej niejednoznacznoÊci (creative ambiguity), poniewa˝ nad-
mierna przejrzystoÊç – jak ju˝ wspomniano – mo˝e powodowaç, ˝e rezul-
taty dzia∏aƒ banku centralnego b´dà odwrotne do oczekiwanych, m.in.
wzroÊnie zmiennoÊç inflacji i stóp procentowych lub pojawià si´ trudno-
Êci ze stabilizowaniem zaburzeƒ (szoków) w gospodarce. Liczne argumen-
ty potwierdzajà, ˝e sama koncepcja przejrzystoÊci jest powszechnie ak-
ceptowana, natomiast jej optymalny poziom jest przedmiotem dyskusji.

Wspomniana dyskusja oraz dà˝enia wielu banków centralnych do zwi´k-
szenia przejrzystoÊci swojej polityki doprowadzi∏y do stworzenia ró˝no-
rodnych metod pomiaru przejrzystoÊci. W literaturze spotyka si´ dwa
g∏ówne podejÊcia: (1) podejÊcie instytucjonalne, oceniajàce poziom ujaw-
niania informacji przez bank centralny (za poÊrednictwem publikowa-
nych dokumentów); (2) podejÊcie behawioralne, k∏adàce nacisk na zrozu-
mienie (clarity) przez uczestników rynków finansowych bie˝àcego kie-
runku polityki monetarnej; w tym przypadku ocenia si´ wp∏yw informa-
cji og∏aszanych przez bank centralny na rynkowe stopy procentowe61.

Miary instytucjonalne bazujà zazwyczaj na poszczególnych aspektach
przejrzystoÊci. Im szerzej i bardziej szczegó∏owo autor definiuje przej-
rzystoÊç, tym wi´ksza liczba elementów podlega ocenie. Zazwyczaj oce-
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61 Por.: M. Jarmuzek, L. T. Orlowski, A. Radziwill: Monetary Policy Transparency in Inflation
Targeting Countries: the Czech Republic, Hungary and Poland. CASE Studies & Analyses 2004,
No. 284, s. 7 i nast.



na polega na przyznawaniu rang (np. 0 lub 1) poszczególnym aspektom62.
Przyk∏adem miary instytucjonalnej jest indeks skonstruowany przez
S. Eijffingera i P. Geraats (patrz. tabela 2). Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e in-
deks ten zawiera równie˝ dyskusyjne elementy. Dlatego – z punktu wi-
dzenia banku centralnego – wskazane jest osiàgni´cie wysokiej, jednak
nie maksymalnej liczby punktów. 

Przyk∏adem podejÊcia behawioralnego jest metoda zaproponowana przez A.
Haldane’a i V. Reada63. Autorzy ci rozwijajà teoretyczny model zaskoczeƒ
polityki pieni´˝nej (obejmujàcy równanie mechanizmu transmisji impul-
sów monetarnych), który ma na celu scharakteryzowanie i rozró˝nienie
prywatnych informacji banku centralnego dotyczàcych wskaêników ma-
kroekonomicznych oraz celów makroekonomicznych. Nast´pnie analizujà,
w jaki sposób prywatne informacje wp∏ywajà na krzywà dochodowoÊci
i jak mo˝na je z tej krzywej „odczytaç”. W ostatnim kroku przeprowadza si´
empiryczne estymacje, wykorzystujàc krzywà dochodowoÊci, które pozwa-
lajà na oszacowanie tzw. efektu prywatnych informacji. Szacunki te umo˝-
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PrzejrzystoÊç polityki pieni´˝nej
polityczna ekonomiczna proceduralna polityki operacyjna

(a) formalne cele

(b) cele iloÊciowe

(c) podstawy

instytucjonalne

(a) dane

gospodarcze

(b) modele

(c) prognozy banku

centralnego

(a) jasno

sformu∏owana

strategia

(b) protoko∏y

(c) wyniki g∏osowaƒ

(a) regularne
komunikaty

(b) wyjaÊnianie
polityki

(c) sk∏onnoÊci
i tendencje

(a) b∏´dy prognoz

(b) ujawnianie
zak∏óceƒ

(c) ocena efektów
polityki

èród∏o: S. Eijffinger, P. M. Geraats: How Transparent are Central Banks? CEPR Discussion Paper 2002;
No. 3188, Appendix, s. 23–25 i 28.

tabela 2 ELEMENTY INDEKSU PRZEJRZYSTOÂCI
Eijffingera-Geraats (EG)

62 Szerzej: S. Eijffinger, P. M. Geraats: How Transparent are Central Banks? CEPR Discussion
Paper 2002; No. 3188.

63 A. Haldane, V. Read: Monetary policy surprises and the yield curve. Bank of England Working
Paper 2000, No. 106.



liwiajà ocen´ poziomu przejrzystoÊci banku centralnego. Badania Halda-
ne’a i Reada przeprowadzone dla Anglii, Niemiec, W∏och i USA wykaza∏y,
˝e dla wszystkich tych paƒstw d∏u˝szy koniec krzywej dochodowoÊci jest
stabilny, co Êwiadczy o wysokim stopniu przejrzystoÊci i zakotwiczonych
oczekiwaniach inflacyjnych. Analiza krótszego koƒca krzywej dochodowo-
Êci ujawni∏a, ˝e we W∏oszech bank centralny wykorzystywa∏ przewag´ in-
formacyjnà i zaskoczenia, poniewa˝ niepewnoÊç jest wysoka.

Nale˝y jednak mieç ÊwiadomoÊç, ˝e optymalny poziom przejrzystoÊci
polityki pieni´˝nej zale˝y od wielu czynników – z jednej strony od kon-
serwatyzmu oraz wiarygodnoÊci polityki banku centralnego64 oraz
od tego, jaki cel bank realizuje, a z drugiej – od uwarunkowaƒ prowa-
dzenia polityki pieni´˝nej (w tym od stopnia rozwoju rynków finanso-
wych). Równie˝ tak ró˝ne doÊwiadczenia w tej materii dwóch najbar-
dziej wp∏ywowych banków centralnych Êwiata – Systemu Rezerwy Fe-
deralnej USA i Europejskiego Banku Centralnego – potwierdzajà trudno-
Êci z rozstrzygni´ciem problemu optymalnego poziomu przejrzystoÊci65.

4. OdpowiedzialnoÊç demokratyczna
banku centralnego

Bank centralny jest instytucjà publicznà, dlatego powinien byç w pe∏ni
odpowiedzialny za swoje dzia∏ania. W demokratycznym spo∏eczeƒstwie
niezale˝noÊci banku centralnego powinien towarzyszyç mechanizm
poddawania polityki pieni´˝nej publicznej ocenie. Postulat ten pojawi∏
si´ w zwiàzku z obawami, ˝e coraz bardziej niezale˝ne banki centralne
b´dà prowadzi∏y polityk´ niezgodnà z preferencjami spo∏eczeƒstwa. Re-
formy instytucjonalne, dzi´ki którym wspó∏czesne banki centralne mo-
gà prowadziç polityk´ pieni´˝nà, unikajàc nacisków ze strony polity-
ków, sprawi∏y, ˝e bardzo wa˝nà dziedzin´ ˝ycia gospodarczego, jakà jest
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64 Zdaniem A. Posena, banki centralne prowadzàce mniej wiarygodnà polityk´ pieni´˝nà powin-
ny dà˝yç do wi´kszej przejrzystoÊci ni˝ instytucje o bardziej wiarygodnej polityce. A. Posen: Six
Practical Views of Central Bank Transparency. Institute for International Economics,
http://www.iie.com/publications/papers/posen0502.pdf, s. 13.
65 Pomijajàc dost´pne miary, S. Cecchetti i S. Krause s∏usznie zauwa˝ajà, ˝e najlepszym wyznacz-
nikiem przejrzystej polityki banku centralnego jest sytuacja, w której gospodarka i uczestnicy
rynku reagujà na informacje i dane, a nie na polityków (którzy je przekazujà). S.G. Cecchetti,
S. Krause: Central Bank Structure..., op.cit., s. 47.



polityka pieni´˝na, powierzono w∏adzy niewybieranej w wyborach. Po-
jawi∏ si´ problem, który nazwano „deficytem demokracji”. W odpowie-
dzi powsta∏a koncepcja okreÊlona mianem odpowiedzialnoÊci demokra-
tycznej (accountability)66.

W literaturze mo˝na spotkaç wiele definicji odpowiedzialnoÊci demokra-
tycznej. O. Issing wskazuje na to, ˝e odpowiedzialny demokratycznie
bank centralny robi to, czego powinno si´ od niego oczekiwaç67. Rozgra-
nicza tym samym odpowiedzialnoÊç demokratycznà od ÊciÊle z nià zwià-
zanej przejrzystoÊci, podkreÊlajàc, ˝e odpowiedzialnoÊç demokratyczna
bardziej odnosi si´ do tego, co bank centralny robi, a przejrzystoÊç –
do tego, co mówi68. A. Cukierman podaje dwie definicje odpowiedzialno-
Êci demokratycznej. W w´˝szym uj´ciu poj´cie to oznacza odpowiedzial-
noÊç banku centralnego za osiàgni´cie celu przed wy˝szà instancjà (w∏a-
dzà). Szersza definicja wskazuje na istnienie mechanizmu umo˝liwiajà-
cego wybranym reprezentantom spo∏eczeƒstwa korygowanie decyzji
banku centralnego w pewnych, dok∏adnie okreÊlonych okolicznoÊciach,
w wyniku zmiany nastawienia banku centralnego wzgl´dem stabilnego
poziomu cen i innych celów69. Koncepcja ta uwypukla potencjalny kon-
flikt mi´dzy niezale˝noÊcià a odpowiedzialnoÊcià demokratycznà banku
centralnego. Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç niebezpieczeƒstwa, ˝e nadmierny
wzrost odpowiedzialnoÊci demokratycznej mo˝e tworzyç okolicznoÊci
sprzyjajàce politycznym naciskom na bank centralny. 

S. Eijfinger i M. Hoeberichts podajà trzy cechy odpowiedzialnoÊci demo-
kratycznej banku centralnego70: (1) jednoznaczne zdefiniowanie celów
oraz okreÊlenie ich hierarchii (explicit definition and ranking of objec-
tives); (2) przejrzystoÊç dotyczàca rzeczywiÊcie prowadzonej polityki pie-
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66 W polskiej literaturze najcz´Êciej stosuje si´ terminy „demokratyczna odpowiedzialnoÊç” lub
„demokratyczna kontrola”. Zdaniem autorki, pierwsza propozycja jest bardziej adekwatna. Pro-
fesor A. Wojtyna proponuje te˝ okreÊlenie „poddawanie si´ publicznej ocenie”.
67 We ‘do what we are supposed to do”. O. Issing: The Eurosystem..., op.cit., s. 508.
68 Z tego punktu widzenia polityka banku centralnego jest wiarygodna, gdy to, co bank robi, od-
powiada temu, co mówi. Szerzej: O. Issing, V. Gaspar, I. Angeloni, O. Tristani: Monetary Policy
in the Euro Area. Cambridge 2001, Cambridge University Press, s. 131–132.
69 A. Cukierman: Accountability, Credibility, Transparency, and Stabilization Policy in the Euro-
system. W: The Impact of EMU on Europe and the Developing Countries. Ed.Ch. Wyplosz, Oxford
2001, Oxford University Press, s. 42.
70 S. Eijfinger, M. Hoeberichts: Central Bank Accountability and Transparency. Theory and Some
Evidence. International Finance 2002, No. 5: 1, s. 74.



ni´˝nej (transparency of actual monetary policy); (3) wskazanie najwy˝szej
instancji, na której spoczywa ostateczna odpowiedzialnoÊç za polityk´ pie-
ni´˝nà (who bears final responsibility with respect to monetary policy).

Syntetycznà definicj´ formu∏uje O. Issing, który przez odpowiedzial-
noÊç demokratycznà rozumie odpowiedzialnoÊç za wype∏nianie
uprawnieƒ decyzyjnych przyznanych w wyniku aktu delegacji71.
Oznacza to, ˝e bank centralny, który ma zagwarantowanà niezale˝-
noÊç, podlega jednoczeÊnie publicznej ocenie z punktu widzenia reali-
zacji celów statutowych. Definicj´ t´ nale˝y jednak rozszerzyç o roz-
ró˝nienie mi´dzy ocenà ex post oraz ex ante. OdpowiedzialnoÊç demo-
kratyczna ex post odnosi si´ do oceny, wyjaÊniania i brania odpowie-
dzialnoÊci za dzia∏ania i ich nast´pstwa. W tym kontekÊcie P. Bofinger
definiuje t´ odpowiedzialnoÊç jako zobowiàzanie banku centralnego
do wyjaÊniania (usprawiedliwiania), dlaczego nie osiàgnà∏ za∏o˝onych
celów72. OdpowiedzialnoÊç demokratyczna ex ante wià˝e si´ z czaso-
wym wymiarem odpowiedzialnoÊci demokratycznej i przejrzystoÊcià
polityki pieni´˝nej. 

Charakteryzujàc poj´cie odpowiedzialnoÊci demokratycznej, naukowcy
wskazujà na ró˝ne obszary polityki banku centralnego. O. Issing zauwa-
˝a, ˝e mo˝na wyró˝niç trzy wymiary odpowiedzialnoÊci demokratycz-
nej: (1) odpowiedzialnoÊç „za co”, (2) odpowiedzialnoÊç „przed kim” oraz
(3) odpowiedzialnoÊç „kiedy”73. Wymiary te mo˝na nazwaç przedmioto-
wym, podmiotowym oraz czasowym. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w ramach odpowiedzialnoÊci przedmiotowej
bank centralny jest zobowiàzany do realizacji postawionych przed nim
celów. Cel banku centralnego jest istotny z wielu wzgl´dów. Z punktu
widzenia odpowiedzialnoÊci demokratycznej wskazane jest, aby
przed bankiem centralnym sta∏ tylko jeden cel. Dominuje zgodnoÊç, ˝e
celem polityki pieni´˝nej powinien byç stabilny poziom cen. Wi´ksza
liczba celów zawsze b´dzie si´ wiàza∏a z wymiennoÊcià i sprzyja∏a dys-
krecjonalnej polityce pieni´˝nej. OdpowiedzialnoÊci demokratycznej
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71 O. Issing, V. Gaspar, I. Angeloni, O. Tristani: Monetary Policy..., op.cit., s. 128. 
72 P. Bofinger, Monetary Policy..., op.cit., s. 221–222.
73 O. Ising, V. Gaspar, I. Angeloni, O. Tristani: Monetary Policy..., op.cit., s. 131.



sprzyja te˝ wàsko zdefiniowany cel inflacyjny, wyra˝ony iloÊciowo74.
Demokratyczna kontrola jest znacznie trudniejsza, gdy wyst´puje kilka
celów, które nie sà dok∏adnie okreÊlone, nie ma wyraênie ustalonych
priorytetów i nast´puje swoiste rozmywanie odpowiedzialnoÊci. 

Drugi wymiar odpowiedzialnoÊci demokratycznej dotyczy przede
wszystkim spo∏eczeƒstwa, które ma demokratyczne prawo poddawania
banku centralnego ocenie. Niemniej jednak w∏adza monetarna nie odpo-
wiada bezpoÊrednio przed spo∏eczeƒstwem, lecz przed przedstawiciela-
mi, wybranymi w demokratycznych wyborach. Mogà to byç parlament,
rzàd bàdê prezydent. W praktyce spotykane sà ró˝ne metody poddawa-
nia ocenie banku centralnego. 

Poddawaniu publicznej ocenie s∏u˝à m.in. proces mianowania decyden-
tów banku centralnego oraz odpowiednie regulacje prawne, umo˝liwia-
jàce nadzór nad bankiem centralnym. Dla odpowiedzialnoÊci podmioto-
wej wa˝ne jest te˝ (wspomniane ju˝) wskazanie podmiotu, na którym
spoczywa ostateczna odpowiedzialnoÊç za polityk´ pieni´˝nà. W tym
kontekÊcie S. Eijfinger i M. Hoeberichts za najwa˝niejsze uwa˝ajà trzy
kwestie75: (1) relacje mi´dzy bankiem centralnym i parlamentem, (2)
wyst´powanie swoistego mechanizmu pozwalajàcego na korygowanie
decyzji banku centralnego, (3) procedury umo˝liwiajàce zdymisjonowa-
nie prezesa banku centralnego.

Trzeci wymiar odpowiedzialnoÊci demokratycznej jest istotny ze
wzgl´du na opóênienia wyst´pujàce w polityce pieni´˝nej. Aby spo∏eczeƒ-
stwo mog∏o oceniç – bàdê w skrajnym przypadku zweryfikowaç – rezulta-
ty bie˝àcych decyzji, musi minàç przynajmniej kilkanaÊcie miesi´cy. Do te-
go czasu mo˝e dojÊç do sytuacji, w której osoby na stanowiskach decyden-
tów nie b´dà ju˝ sprawowaç swoich funkcji, mo˝e te˝ byç za póêno
na uruchomienie mechanizmu korekty decyzji banku centralnego. Dlatego
publiczna ocena w∏adzy monetarnej powinna byç dokonywana równie˝ ex
ante – na podstawie intencji i prognoz. OdpowiedzialnoÊç demokratyczna
ex ante nak∏ada na bank centralny obowiàzek m.in. uzasadniania odchy-
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74 Por. A. Wojtyna: Demokratyczna kontrola nad politykà banku centralnego – kontrowersje teo-
retyczne i wnioski dla Polski. „Ekonomista” 2002, nr 5, s. 641.

75 S. Eijfinger, M. Hoeberichts: Central Bank Accountability..., op.cit., s. 76 i nast.
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BSG HAE FJMRS

1. OdpowiedzialnoÊç demokratyczna
ex ante

– jasno zdefiniowany cel: stabilnoÊç po-
ziomu cen

– og∏aszanie celu operacyjnego
– og∏aszanie celu poÊredniego
– og∏aszanie wskaêników umo˝liwiajà-

cych ocen´ polityki pieni´˝nej
– wyjaÊnienie, jak cele banku centralne-

go wp∏ywajà na inne dziedziny polity-
ki i cele

2. OdpowiedzialnoÊç demokratycz-
na ex post

– publikowanie danych na temat reali-
zacji celów poÊrednich i (lub) wyja-
Ênianie ewentualnych odchyleƒ

– publikowanie prognoz inflacyjnych
i odchyleƒ od celu

– wyjaÊnianie najwa˝niejszych wskaêni-
ków polityki pieni´˝nej i czynników,
które je determinujà

– wyjaÊnianie, jak te wskaêniki determi-
nujà inne dziedziny polityki

3. Procedury

– regularne publikowanie raportów i pro-
gnoz inflacyjnych

– udzia∏ w∏adz banku centralnego w de-
batach parlamentarnych nad polityka
pieni´˝nà

– uczestnictwo przedstawiciela rzàdu
w spotkaniach organu decyzyjnego
banku centralnego (jako obserwatora)

– publikowanie streszczeƒ protoko∏ów
z posiedzeƒ

– publikowanie szczegó∏owych proto-
ko∏ów z posiedzeƒ

– ujawnianie przebiegu g∏osowaƒ

1. Ostateczny cel polityki pieni´˝nej

– czy cele polityki monetarnej sà okre-
Êlone przez prawo

– czy jest jasno okreÊlona hierarchia celów
– czy cele sà jasno i jednoznacznie zdefi-

niowane
– czy cele sà sformu∏owane iloÊciowo

(w ustawie bàdê dokumentach wy-
konawczych do ustawy, statucie ban-
ku centralnego)

2. PrzejrzystoÊç

– czy bank centralny jest zobowiàzany
do publikowania raportów inflacyjnych
(z realizacji polityki pieni´˝nej) lub in-
nych, wystandaryzowanych biuletynów

– czy protoko∏y z posiedzeƒ organu de-
cyzyjnego sà ujawniane w rozsàdnym
czasie

– czy bank centralny jest zobowiàzany
do publicznego wyjaÊniania, w jakim
zakresie jest w stanie zrealizowaç cele

3. Ostateczna odpowiedzialnoÊç

– czy bank centralny podlega monitoro-
waniu przez parlament (czy bank cen-
tralny ma obowiàzek przedk∏adania
sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ parlamentowi,
innych ni˝ raport roczny)

– czy rzàd lub parlament majà prawo
udzielania bankowi centralnemu in-
strukcji

– czy istniejà procedury umo˝liwiajàce sko-
rzystanie z mechanizmu korekcyjnego

– czy bank centralny ma mo˝liwoÊç odwo-
∏ania si´ w przypadku udzielenia instruk-
cji przez rzàd

– czy przepisy (ustawa) o banku central-
nym mogà byç zmienione zwyk∏à wi´k-
szoÊcià g∏osów

– czy rezultaty przesz∏ych dzia∏aƒ mogà
stanowiç podstaw´ zdymisjonowania
prezesa banku centralnego

1. OdpowiedzialnoÊç za okre-
Êlony cel

– czy publikuje si´ iloÊciowo
okreÊlone cele banku central-
nego

– czy rzàd uczestniczy w usta-
laniu jakiegoÊ celu banku
centralnego

– czy istniejà procedury na wy-
padek „chybienia” celu

2. OdpowiedzialnoÊç
przed rzàdem

– czy dzia∏alnoÊç banku cen-
tralnego jest monitorowana
przez parlament

– czy istniejà procedury pozwa-
lajàce rzàdowi skorygowaç de-
cyzje banku centralnego

3. WyjaÊnianie podejmowanej
decyzji

– czy wyjaÊnienie jest poda-
wane w tym samym dniu,
w którym podejmowana jest
decyzja

– czy wyjaÊnienie jest poda-
wane, gdy decydenci spoty-
kajà si´, ale nie zmieniajà
polityki

– czy decyzje sà publikowane
w regularnie wydawanych
raportach i biuletynach

– czy publikowane sà proto-
ko∏y z posiedzeƒ

– czy publikowany jest prze-
bieg g∏osowaƒ

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: L. Bini-Smaghi, D. Gros: Is the ECB Accountable and Transparent? Euro-
pean Institute of Public Administration 2001, www.eipa.nl; J. de Haan, F. Amtenbrink, S. C. W. Eijffinger: Account-
ability of Central Banks: Aspects and Quantification. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 1999, No. 209;
M. Fry, D. Julius, J. Mahadeva, S. Roger, G. Sterne: Key Issues in the Choice of the Monetary Policy Framework.
W: Monetary Policy Framework in the Global Context. Ed. L. Mahadeva, G. Sterne, Routledge, London 2000, s. 75–80.

tabela 3 MIARY odpowiedzialnoÊci demokratycznej



leƒ wartoÊci prognoz od przyj´tych celów76. Oznacza te˝ ocenianie nie tyl-
ko wyników dzia∏aƒ, ale równie˝ prognoz i intencji banku centralnego. O.
Issing i wpó∏autorzy oraz L. Bini Smaghi uto˝samiajà odpowiedzialnoÊç
demokratycznà ex ante z przejrzystoÊcià77. Niemniej jednak nie nale˝y
identyfikowaç odpowiedzialnoÊci demokratycznej z przejrzystoÊcià (auto-
rom zazwyczaj chodzi o przejrzystoÊç ekonomicznà). PrzejrzystoÊç z defi-
nicji dotyczy raczej s∏ów, a nie czynów banku centralnego i nawet w szer-
szym uj´ciu (nacisk na zrozumienie polityki pieni´˝nej) powinna byç trak-
towana jako swoiste narz´dzie sprawowania demokratycznej kontroli,
a nie jako synonim odpowiedzialnoÊci demokratycznej ex ante.

Do porównaƒ i badaƒ stworzono miary odpowiedzialnoÊci demokratycznej,
jednak ich wykorzystanie jest ograniczone. Brakuje badaƒ kompleksowych
i przekrojowych, obejmujàcych wi´kszà liczb´ paƒstw. Niewàtpliwà zaletà
stworzonych miar jest operacjonalizacja poj´cia accountability oraz uchwy-
cenie ró˝norodnoÊci poszczególnych rozwiàzaƒ. Koncepcja miar odpowie-
dzialnoÊci demokratycznej wywodzi si´ z miar niezale˝noÊci. Sà one skon-
struowane bardzo podobnie – wybrane elementy odpowiedzialnoÊci demo-
kratycznej sà oceniane (nadaje si´ im rangi) (patrz tabela 3). Przedstawione
miary – L. Bini-Smaghi i D. Grosa (BSG), J. de Haana, F. Amtenbrinka
i S.C. W. Eijffingera (HAE) oraz M. Fry’a, D. Juliusa, J. Mahadeva, S. Rogera
i G. Sterne’a (FJMRS) – obejmujà bardzo podobne elementy oceny dotyczà-
ce ustalania i og∏aszania celów polityki pieni´˝nej i ujawniania informacji
wa˝nych z punktu widzenia prowadzenia polityki pieni´˝nej. Najbardziej
zró˝nicowane sà narz´dzia sprawowania kontroli demokratycznej.

W literaturze przedmiotu dominujà postulaty, ˝e odpowiedzialnoÊç de-
mokratyczna powinna dotyczyç nie tylko teorii, ale równie˝ praktyki.
Oznacza to zwi´kszanie odpowiedzialnoÊci demokratycznej zarówno de
iure, jak i de facto. W pierwszym przypadku chodzi m.in. o wprowadze-
nie obowiàzku sk∏adania przez bank centralny raportu ze swoich dzia-
∏aƒ przed parlamentem oraz wyraêne sformu∏owanie celu banku cen-
tralnego i jego priorytetów, natomiast w drugim – o szeroko rozumianà
przejrzystoÊç polityki pieni´˝nej.
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76 P. Bofinger: Monetary Policy..., op.cit., s. 221–222.
77 O. Ising, V. Gaspar, I. Angeloni, O. Tristani: Monetary Policy..., op.cit., s. 131–132; A. Wojtyna:

Demokratyczna kontrola..., op.cit., s. 642.



Ogólna zgodnoÊç poglàdów na temat potrzeby zwi´kszenia przejrzystoÊci
polityki banku centralnego i odpowiedzialnoÊci demokratycznej nie jest tak
oczywista z punktu widzenia rozwiàzaƒ praktycznych. Wprowadzono
w ˝ycie jedynie cz´Êç postulatów teoretycznych dotyczàcych odpowiedzial-
noÊci demokratycznej. Wynika to m.in. z faktu, ˝e koncepcja odpowiedzial-
noÊci demokratycznej pojawi∏a si´ niedawno – niejako w odpowiedzi na ro-
snàcà niezale˝noÊç banków centralnych. Ponadto nie uda∏o si´ stworzyç
modelu odpowiedzialnoÊci demokratycznej, poniewa˝ musia∏by uwzgl´d-
niç ró˝norodnoÊç rozwiàzaƒ instytucjonalnych, dotyczàcych chocia˝by nie-
zale˝noÊci czy aspektów jakoÊciowych – tak istotnych dla demokratycznej
kontroli. Problem optymalnego poziomu odpowiedzialnoÊci demokratycz-
nej cz´Êciowo rozwiàzuje zasada, ˝e im wi´kszy jest stopieƒ niezale˝noÊci
banku centralnego, tym wi´kszà liczbà narz´dzi demokratycznej kontroli
powinno dysponowaç spo∏eczeƒstwo. Charakterystyczne jest te˝, ˝e bank
centralny tylko wówczas b´dzie odpowiedzialny demokratycznie, gdy b´-
dzie prowadzi∏ optymalnie przejrzystà polityk´, prowadzàcà do lepszego
zrozumienia dzia∏aƒ w∏adz monetarnych przez spo∏eczeƒstwo.

Zakoƒczenie

Dzia∏ania wspó∏czesnych banków centralnych, dà˝àcych do stabilnoÊci
poziomu cen, sà coraz skuteczniejsze, mimo coraz trudniejszych – bar-
dziej zmiennych i niepewnych – warunków prowadzenia polityki pie-
ni´˝nej. Instytucje te w celu zwi´kszenia skutecznoÊci polityki pieni´˝-
nej w coraz wi´kszym stopniu wykorzystujà kana∏ oczekiwaƒ. Zdaniem
autorki, mo˝liwoÊç przyspieszenia procesu formu∏owania oczekiwaƒ
i poprawienia jego spójnoÊci dostrze˝ono w∏aÊnie w jakoÊciowych aspek-
tach polityki banku centralnego: (1) niezale˝noÊci, uznanej za warunek
prowadzenia polityki pieni´˝nej, (2) wiarygodnoÊci tej polityki, niezb´d-
nej do formu∏owania oczekiwaƒ przez uczestników rynku, (3) przejrzy-
stoÊci dzia∏aƒ banku centralnego, prowadzàcej do zrozumienia tych dzia-
∏aƒ przez otoczenie gospodarcze, (4) odpowiedzialnoÊci demokratycznej. 

Niezale˝na w∏adza monetarna powinna odpowiadaç za swoje decyzje
przed demokratycznymi instytucjami. Wspó∏czesny bank centralny powi-
nien mieç otwarte i jasne powody do podejmowania poszczególnych dzia-
∏aƒ, aby wzmacniaç swojà wiarygodnoÊç. Istotnym elementem jego dzia-
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∏alnoÊci sà te˝ odpowiednia polityka informacyjna i strategia komunikacji.
Wymóg wprowadzenia wysokiej przejrzystoÊci polityki pieni´˝nej wià˝e
si´ m.in. ze stosowaniem celu inflacyjnego. Bank centralny wykorzystujà-
cy strategi´ celu inflacyjnego k∏adzie spory nacisk na interpretacj´ wyni-
ków makroekonomicznych oraz na wyjaÊnianie bie˝àcych decyzji polityki
monetarnej. Bardzo cz´sto publikuje w∏asne prognozy inflacyjne i raporty
o inflacji. Umo˝liwia to obserwatorom ocen´ s∏usznoÊci decyzji banku cen-
tralnego na podstawie og∏aszanych prognoz i analiz. Prawid∏owo formu∏o-
wane oczekiwania uczestników rynku sà wyrazem wiarygodnoÊci posu-
ni´ç i decyzji banku centralnego. Dlatego niezale˝noÊç, wiarygodnoÊç,
przejrzystoÊç i odpowiedzialnoÊç demokratycznà traktuje si´ jako swoiste
cechy polityki wspó∏czesnego banku centralnego.
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