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BANKI CENTRALNE NA RYNKU
AKTYWÓW SEKTORA PRYWATNEGO

WST}P
The Great Recession, jak przyjÚto okreĂlaÊ ostatni kryzys finansowy w kontraĂcie do the Great Deppresion lat 30. XX wieku, przyniósï ze sobÈ nie tylko negatywne wyniki gospodarcze, ale równieĝ istotne zmiany w praktyce oraz teorii polityki pieniÚĝnej. SkalÚ zmian obrazujÈ sïowa C. Borio1, który stwierdziï, ĝe banki
centralne „wypïynÚïy na nieznane wody”. Potwierdzenie takiego stanowiska znajdujemy takĝe w artykule C. Goodharta, który zauwaĝa, ĝe kryzys jest przyczynÈ
„okresu eksperymentów” w dziedzinie polityki pieniÚĝnej.
SpoglÈdajÈc z perspektywy 2016 r. na ostatnie kilkadziesiÈt lat, widzimy, w jak
wielu obszarach nastÈpiïy istotne zmiany w kwestii teorii i praktyki bankowoĂci
centralnej. ChoÊ wykracza to poza zakres niniejszego opracowania, naleĝy wspomnieÊ przynajmniej kilka z nich. Po pierwsze, coraz silniej podkreĂlane jest zadanie
banków centralnych polegajÈce na kontrolowaniu stabilnoĂci sektora finansowego. Przykïadem jest tu wypowiedě byïego prezesa FED Bena Bernanke, w której
stwierdziï, ĝe: „w przyszïoĂci, dla FED oraz innych banków centralnych promocja
stabilnoĂci finansowej musi mieÊ tÈ samÈ rangÚ co inne najwaĝniejsze priorytety
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polityki pieniÚĝnej”2. Taki postulat znalazï takĝe po czÚĂci zastosowanie w praktyce wbpostaci zapisów w aktach prawnych regulujÈcych funkcjonowanie banków
centralnych i podkreĂlajÈcych wagÚ wspomnianego celu. Za przykïad moĝe tu sïuĝyÊ polska ustawa o nadzorze makroostroĝnoĂciowym nad systemem finansowym
ib zarzÈdzaniu kryzysowym w systemie finansowym3, a takĝe zmiany dokonane
wbustawie o Narodowym Banku Polskim (np. dopisanie do art. 3 punktu 6a).
Po drugie, zainicjowana na poczÈtku lat 90. XX wieku ewolucja w zakresie
komunikacji banku centralnego z otoczeniem w ostatnich latach przyspieszyïa.
Uwidocznione jest to w coraz liczniejszym gronie banków centralnych stosujÈcych
róĝnego rodzaju forward guidance (w tym publikacjÚ Ăcieĝki przyszïej stopy procentowej) oraz innowacyjne formy komunikacji, np. Super Thursday4.
Po trzecie, wbteorii zaczÚto rozwaĝaÊ nowe kanaïy transmisji impulsów polityki
pieniÚĝnej, jak: kanaï podejmowania ryzyka (risk taking channel) – np. D.bDimond
ibR.bRajan5 – oraz kanaï sygnalizacyjny (signalling channel) – M. Bauer ibG.bRudebusch6.
Po czwarte, zmieniïo siÚ spektrum narzÚdzi wykorzystywanych w dziaïalnoĂci
banków centralnych. Za przykïady innowacji w tej dziedzinie mogÈ posïuĝyÊ takie
instrumenty (programy), jak Funding for Lending (Bank of England), ujemna stopa procentowa (po raz pierwszy zastosowana w 2009 r. przez Sveriges Riksbank),
asymetryczne korytarze stóp procentowych (np. Europejski Bank Centralny), sieÊ
swapów walutowych (np. NBP), polityka quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym
(np. w ramach Large Scale Assets Purchases Systemu Rezerwy Federalnej USA)
oraz wiele innych.
Kolejnym krokiem we wspomnianej ewolucji jest wykorzystywanie skupu aktywów finansowych sektora prywatnego. W niniejszym artykule analizie poddano
problematykÚ takich dziaïañ banków centralnych. W pierwszej czÚĂci artykuïu
przedstawiono umiejscowienie skupu aktywów prywatnych w funkcjonujÈcych
koncepcjach teoretycznych klasyfikujÈcych instrumenty polityki pieniÚĝnej. Dokonano w nim równieĝ systematyki tychĝe dziaïañ ze wzglÚdu na cel, w jakim sÈ one
wykorzystywane. W ramach drugiego punktu przeprowadzono analizÚ wykorzy2
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stania aktywów sektora prywatnego w zarzÈdzaniu rezerwami dewizowymi przez
banki centralne. CzÚĂÊ trzecia koncentruje siÚ na wykorzystaniu tychĝe aktywów
w ramach peïnienia przez bank centralny funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji
(lender of last resort). Punkt czwarty stanowi gïównÈ czÚĂÊ rozwaĝañ, ab dotyczy
kwestii, na ile omawiane dziaïania mogÈ byÊ traktowane jako narzÚdzie realizowania celów finalnych polityki pieniÚĝnej.
KonkludujÈc, celem artykuïu jest przedstawienie skupu aktywów sektora prywatnego jako narzÚdzia wykorzystywanego przez banki centralne. Opracowanie
zawiera próbÚ odpowiedzi na pytanie, na ile takie dziaïanie przynosi zakïadane
rezultaty, a takĝe opis zwiÈzanych z nim zagroĝeñ. Dlatego w artykule przyjÚto
metodÚ badawczÈ polegajÈcÈ na analizie przypadków wykorzystywania przez banki
centralne omawianego narzÚdzia.

1. BANKOWO¥m CENTRALNA A SKUP AKTYWÓW
SEKTORA PRYWATNEGO
BankowoĂÊ centralna od poczÈtku funkcjonowania przechodzi ciÈgïÈ ewolucjÚ. Obejmuje ona zarówno zakres zadañ stawianych przed bankami centralnymi,
spektrum wykorzystywanych narzÚdzi, jak i sposoby ich implementacji. Zgodnie
zbobowiÈzujÈcym konsensusem, na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (ze zm.) do podstawowych zadañ banku centralnego
naleĝÈ m.in.:
Y utrzymanie stabilnego poziomu cen7,
Y organizowanie rozliczeñ pieniÚĝnych,
Y prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi,
Y prowadzenie dziaïalnoĂci dewizowej w granicach okreĂlonych ustawami,
Y prowadzenie bankowej obsïugi budĝetu pañstwa, regulowanie pïynnoĂci banków oraz ich refinansowanie,
Y ksztaïtowanie warunków niezbÚdnych dla rozwoju systemu bankowego,
Y dziaïania na rzecz stabilnoĂci systemu finansowego w zakresie instytucji finansowej,
Y dziaïania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka systemowego,
Y opracowywanie statystyki pieniÚĝnej i bankowej, bilansu pïatniczego oraz miÚdzynarodowej pozycji inwestycyjnej.
UwzglÚdniajÈc zakres, przedstawionych powyĝej, zadañ stawianych przed bankiem centralnym, wykorzystanie aktywów sektora prywatnego moĝna podzieliÊ ze
7

Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe takĝe w tej kwestii istniejÈ pewne róĝnice pomiÚdzy poszczególnymi bankami centralnymi, np. celem równorzÚdnym dla Systemu Rezerwy Federalnej USA jest dbanie
o niski poziom bezrobocia, tzw. dual mandate (zgodnie z zapisami Humphrey-Hawkins Full
Employment Act).
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wzglÚdu na bezpoĂredni cel takiego dziaïania. Zgodnie z nim bank centralny moĝe
dokonywaÊ zakupu aktywów sektora prywatnego w ramach:
a) procesu zarzÈdzania rezerwami walutowymi;
b) peïnionej funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji;
c) prowadzonej polityki pieniÚĝnej.
Taki podziaï skupu aktywów prywatnych jest równieĝ trafny, jeĝeli pod uwagÚ zostanie wziÚty stopieñ kontrowersyjnoĂci podejmowanych dziaïañ8. SpoĂród
wymienionych trzech grup za najmniej kontrowersyjne dziaïanie naleĝy wskazaÊ
wykorzystanie aktywów prywatnych w procesie zarzÈdzania rezerwami walutowymi. Wysoka „kontrowersyjnoĂÊ” tego typu kroków banku centralnego uwidacznia
siÚ w szczególnoĂci w przypadku wykorzystania aktywów sektora prywatnego dla
realizacji celów polityki pieniÚĝnej.

2. AKTYWA SEKTORA PRYWATNEGO W PROCESIE ZARZkDZANIA
REZERWAMI WALUTOWYMI BANKU CENTRALNEGO
W ramach realizowanych zadañ banki centralne najczÚĂciej zajmujÈ siÚ zarzÈdzaniem rezerwami walutowymi pañstwa9. Takie zadanie postawiono równieĝ
przed Narodowym Bankiem Polskim, który, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim, gromadzi rezerwy dewizowe i zarzÈdza nimi. M. Bahmani-Oskooee oraz F. Brown10 wskazujÈ, ĝe niezaleĝnie od systemu kursu walutowego
pañstwo zawsze bÚdzie zgïaszaÊ popyt na rezerwy walutowe. Kraj decyduje siÚ
na utrzymywanie rezerw w celu m.in. wygïadzania tymczasowych nierównowag
pïatniczych, odpierania ewentualnych ataków spekulacyjnych, uzyskania prestiĝu,
posiadania zabezpieczeñ dla zaciÈganych poĝyczek oraz utrzymywania zaniĝonego
kursu waluty krajowej w ramach strategii oparcia wzrostu gospodarczego na eksporcie. Niezaleĝnie jednak od celu utrzymywania rezerw walutowych, naleĝy podkreĂliÊ, ĝe w ostatnich kilkunastu latach ich poziom gwaïtownie wzrósï11. Wbokresie 2001–2007 rezerwy te ulegïy wiÚcej niĝ potrojeniu, osiÈgajÈc poziom 6,3 biliona
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OczywiĂcie kwestia kontrowersyjnoĂci jest subiektywna, a przytoczona argumentacja opiera siÚ
wyïÈcznie na istniejÈcym konsensusie (choÊ obecna sytuacja pokazuje, jak on jest kruchy).
Coraz czÚĂciej jednak pañstwa tworzÈ specjalne fundusze, których zadaniem jest zarzÈdzanie
rezerwami walutowym. Dotyczy to w szczególnoĂci pañstw bÚdÈcych eksporterami ropy naftowej. Fundusze te okreĂla siÚ mianem oil funds (zob. International Relation Committee Task
Force ECB 2006, s. 7). ½ródïem funduszy moĝe byÊ równieĝ polityka kursowa pañstwa, jak ma
to miejsce np. w Korei oraz Chinach (odpowiednio Korea Investment Corporation oraz State
Investment Corporation). Obie grupy funduszy nazywane sÈ sovereign wealth funds.
M. Bahmani-Oskooee, F. Brown, Demand for international reserves: a review article, „Applied
Economics” 2002, No. 34, s. 1210.
JednÈ z przyczyn byï kryzys azjatycki, który wybuchï w 1997 r.
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USD12. Dalszy ich przyrost spowodowaï, ĝe w sierpniu 2014 r. osiÈgnÚïy poziom
12,03 biliona USD13. RosnÈcy poziom rezerw wspóïwystÚpowaï zb coraz wiÚkszÈ
skïonnoĂciÈ do podejmowania ryzyka w gronie nimi zarzÈdzajÈcych. Wynika to
zbfaktu, ĝe jednÈ z negatywnych konsekwencji rezerw walutowych jest ich wysoki
koszt alternatywny. Koszt ten jest zwiÈzany z kierowaniem siÚ przy zarzÈdzaniu
rezerwami takimi kryteriami, jak pïynnoĂÊ, bezpieczeñstwo, a dopiero na koñcu
dochodowoĂÊ14. Co implikuje, ĝe naturalnÈ (tradycyjnÈ) formÈ lokowania rezerw
byïy obligacje pañstw rozwiniÚtych. Jednak, jak wspomniano i co zauwaĝyï P.D.bWooldridge15, banki centralne stopniowo zwiÚkszaïy zaangaĝowanie w inwestycje obciÈĝone wiÚkszym ryzykiem.
Z perspektywy niniejszego opracowania istotne jest, ĝe powyĝej opisany trend
zwiÈzany byï równieĝ z coraz wiÚkszym udziaïem aktywów sektora prywatnego
wbportfelach banków centralnych. C. Borio, G. Gabriele oraz A. Heath16 podkreĂlajÈ, ĝe juĝ pod koniec lat 90. XX wieku takie papiery wartoĂciowe, jak Asset-Backed
Securities (w szczególnoĂci Mortgage-Backed Securities), obligacje korporacyjne,
abnawet akcje znajdowaïy siÚ w portfelach tych banków. Zainteresowanie tego rodzaju aktywami rosïo do momentu kryzysu. Trend ten zostaï przedstawiony wbtabeli 1. Zawiera ona wyniki ankiet przeprowadzanych wb latach 2002–2012. Zb ich
analizy wynika, ĝe odsetek banków centralnych posiadajÈcych aktywa prywatne
wbswoich portfelach wzrastaï17. Wybuch kryzysu finansowego zahamowaï chwilowo
apetyt na ryzyko banków centralnych18. Jednak z perspektywy ostatnich lat kryzys
naleĝy traktowaÊ jako pauzÚ w trendzie, a nie jego odwrócenie. Widoczne jest to
równieĝ w tabeli 1.
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C. Borio, G. Gabriele, A. Heath, FX reserve management: trends and challenges, „BIS Papers”
2008, No. 40, s. 15.
Y. Xie, A. Wong, Once over $12 Trillion, the world’s currency reserves are now shrinking, „Bloomberg” kwiecieñ 2015 (dostÚp: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-05/once-over12-trillion-the-world-s-reserves-are-now-shrinking).
Czyli wartoĂÊ przekraczajÈcÈ 20% kapitalizacji Ăwiatowych gieïd, S. Jones, Central banks load
up on equities, „Bloomberg” 25 kwietnia 2013 (dostÚp: http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-04-24/central-banks-load-up-on-equities-as-low-rates-kill-bond-yields), s. 1.
Zob. Raport Roczny NBP 2014, s. 59. Na sïusznoĂÊ takiej hierarchii wskazuje MiÚdzynarodowy
Fundusz Walutowy (zob. Guidelines for foreign exchange reserve management 2001).
P.D. Wooldridge, The changing composition of official reserves, „BIS Quarterly Review” 2006,
September.
C. Borio, G. Gabriele, A. Heath, FX reserve management..., op. cit., s. 3.
Przy analizie danych z tabeli 1, naleĝy zwróciÊ uwagÚ na liczbÚ banków biorÈcych udziaï wbposzczególnych badaniach.
R.N. McCauley, J.F. Rigaudy, Managing foreign exchange reserves in the crisis and after, „BIS
Papers” 2011, No. 58, s. 19.
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Jak zauwaĝajÈ A. Morahan oraz C. Mulder19, aĝ jeden na siedem banków centralnych przyznawaï siÚ do posiadania w swoim portfelu akcji. Co wiÚcej, w przypadku pañstw rozwiniÚtych odsetek ten wynosiï juĝ ponad 31,8%20. Takĝe zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi oraz obligacjami agencji wzrosïo, przy czym
tu równieĝ prym wiodïy banki centralne pañstw rozwiniÚtych.
W ostatnich latach trend polegajÈcy na uwzglÚdnianiu w swoich portfelach inwestycyjnych coraz szerszej grupy aktywów sektora prywatnego oraz zwiÚkszania
skali tego typu inwestycji byï kontynuowany. Potwierdzenie takiej tezy zawierajÈ wyniki badañ przeprowadzonych przez Central Banking Publications i Royal
Bank of Scotland Group Plc21. Zgodnie z wynikami ankiety, w której wziÚïo udziaï
60bbanków centralnych, 23% z nich posiadaïo w portfelu lub planowaïo nabyÊ akcje.
WĂród banków centralnych szczególnie aktywnych na rynku akcji naleĝy wymieniÊ
m.in.: Bank Japonii, Bank Izraela, Narodowy Bank Szwajcarii22, Bank Korei oraz
Narodowy Bank Czech. Takie dziaïanie wynikaïo po czÚĂci z niskich rentownoĂci
obligacji rzÈdowych posiadajÈcych wysoki rating inwestycyjny. Jak zauwaĝa M.bBeesley (analityk Henderson Global Investors Holding Ltd.)23, w sytuacji, gdy rentownoĂÊ obligacji jest niĝsza od stopy dywidendy na rynku S&P 500, takie dziaïanie
naleĝy uznaÊ za „logiczne”.
Z perspektywy Polski istotne sÈ doĂwiadczenia jakie w kwestii wykorzystania
aktywów sektora prywatnego w zarzÈdzaniu rezerwami walutowymi ma Narodowy
Bank Czech. Jeszcze przed kryzysem finansowym rozpoczÈï on inwestycje wbobligacje zabezpieczone24. Dodatkowo, w poïowie 2007 r. ZarzÈd Banku Narodowego
Banku Czech zadecydowaï o stopniowym zwiÚkszaniu zaangaĝowania rezerw walutowych w rynek akcyjny. Celem zarzÈdu byïo osiÈgniÚcie poziomu 10% ogólnej
wielkoĂci rezerw zaangaĝowanych w ten segment rynku kapitaïowego wbciÈgu czterech lat. Jak wskazano w komunikacie, taka decyzja podyktowana byïa faktem, ĝe
wartoĂÊ rezerw przekroczyïa poziom niezbÚdny do osiÈgania celów polityki pieniÚĝnej. W ten sposób umoĝliwiono poszukiwanie alokacji o wyĝszej oczekiwanej
stopie zwrotu25.
Narodowy Bank Czech zaangaĝowanie na rynku akcyjnym rozpoczÈï w poïowie
2008 r. PrzyjÚta przez NBC strategia inwestycyjna oparta jest na replikowaniu

19
20
21
22
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24
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A. Morahan, C. Mulder, Survey of reserve managers: lessons from the crisis, International Monetary Fund 2013, WP/13/99, s. 23.
Ibidem.
Cyt. za S. Jones, Central banks load up..., op. cit.
W przypadku tego banku problem alokacji rezerw walutowych jest szczególnie istotny, gdyĝ ich
poziom w ostatnich latach ksztaïtowaï siÚ okoïo 80% PKB Szwajcarii (dane SNB).
Zob. S. Jones, Central banks load..., op. cit.
Raport Roczny, Narodowy Bank Czech 2008, s. 45.
Ibidem, 2007, s. 41.
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ruchów indeksów gieïdowych gïównych gospodarek Ăwiata (czyli indeksów:
S&Pb500, FTSE 100, Nikkei 225 i MSCI Euro). Portfelem akcji NBC zarzÈdzajÈ
przedsiÚbiorstwa inwestycyjne BlackRock oraz State Street Advisors26.
Tabela 1. Wyniki ankiet wĂród zarzÈdzajÈcych rezerwami walutowymi
wblatach 2002–2012
2002
Aktywa finansowe

2004

2005

2007(1) 2007(2)

2012

Odsetek banków centralnych
wykorzystujÈcych dane aktywa

Mortgage-backed
securities

28

25

59

Asset-backed securities

37a

29

25

48

421

18,8a

Obligacje korporacyjne
(rating inwestycyjny)

23b

17

21

41

35

60,9c

2

4

7

2

Obligacje korporacyjne
(rating poniĝej BBB)
Akcje

12

6

8

19

9

14,1

Fundusze hedgingowe

2

2

0

4

2

*

Instrumenty pochodne

52

*

*

89

80

*

Liczba respondentów

43

65

48

27

43

64

* oznacza, ĝe w ankiecie nie byïo moĝliwoĂci zaznaczenia danego typu aktywów finansowych,
a w ankietach z 2002 r., 2007(2) oraz 2013 dane dla MBS oraz ABS pokazane byïy ïÈcznie,
b w ankiecie z 2002 r. niewydzielona byïa kategoria obligacji korporacyjnych (rating poniĝej BBB),
c w ankiecie z 2012 r. wskazana wielkoĂÊ obejmuje równieĝ obligacje korporacyjne o ratingu poniĝej
BBB oraz obligacje agencji.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: A. Morahan, C. Mulder, Survey of reserve managers...,
op.bcit., s. 23, oraz C. Borio, G.bGabriele, A. Heath, FX reserve management..., op.bcit., s. 3.

W 2012 r. Narodowy Bank Czech postanowiï czÚĂÊ rezerw zaangaĝowanych
wbMSCI Euro przenieĂÊ na rynek akcji kanadyjskich (S&P TSX), a takĝe australijskich (ASX 200)27. Równieĝ w 2012 r. udziaï akcji wbportfelu NBC osiÈgnÈï maksymalny poziom 10,8%. Zgodnie z ostatnim opublikowanym raportem rocznym
NBC28 wielkoĂÊ ta spadïa do 9,1%, jednak, jak podkreĂla bank, poziomem docelo-

26
27
28

Ibidem, 2012, s. 35.
Ibidem, 2013, s. 35.
Ibidem, 2015, s. 37.
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wym pozostaje 10%. Podziaï na poszczególne rynki gieïdowe przedstawia siÚ nastÚpujÈco: 60,6% – MSCI Euro, 22% – S&P 500, 5,8% – S&P TSX, 4,1% – Nikkei
225, 3,9% – S&P ASX 200 oraz 3,6% – FTSE 100.
W przypadku Narodowego Banku Polskiego podstawy inwestowania rezerw
walutowych w papiery wartoĂciowe sektora prywatnego zostaïy stworzone w dokumencie Dïugoterminowa strategia zarzÈdzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego (Strategia) na lata 2007–2012. W wizji przedstawionej
wbprzytoczonej strategii zwrócono uwagÚ na osiÈganie wysokiej dochodowoĂci BazujÈc na regule Greenspana-Guidottiego29, uznano, ĝe poziom rezerw w Polsce
pozwala na przyjÚcie strategii inwestycyjnych ukierunkowanych na jej uzyskanie.
ChoÊ naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe w misji podkreĂlono przede wszystkim kierowanie siÚ
celami nadrzÚdnymi, zwiÈzanymi z istotÈ utrzymywania rezerw.
Z perspektywy inwestowania rezerw w aktywa sektora prywatnego istotne jest,
ĝe we wspomnianej strategii (Dïugoterminowa… 2007, s. 7) wskazano jako moĝliwe
do wykorzystania nastÚpujÈce nowe instrumenty inwestycyjne: covered bonds, obligacje korporacyjne, MBS, ABS, akcje, indeksy akcyjne oraz instrumenty pochodne.
Ostatecznie w 2012 r. Narodowy Bank Polski zdecydowaï siÚ na zaangaĝowanie
nieznacznej czÚĂci rezerw w obligacje korporacji w USD (z rynku amerykañskiego). Decyzja ta zostaïa poprzedzona kompleksowymi analizami prowadzonymi od
kwietnia 2011 r.30 Wspólnie z rzÈdowymi obligacjami brazylijskimi oraz meksykañskim31 inwestycje te stanowiÈ okoïo 2% wartoĂci rezerw walutowych. Zgodnie z Raportem Rocznym NBP32, obligacje korporacyjne dalej znajdujÈ siÚ w jego portfelu.
Inwestowanie w aktywa sektora prywatnego w ramach procesu zarzÈdzania rezerwami walutowymi niesie ze sobÈ zarówno pewne korzyĂci jak i zagroĝenia. KorzyĂciami pïynÈcymi z rozszerzenia spektrum inwestycyjnego o wspomniane papiery
sÈ przede wszystkim wyĝsza oczekiwana dochodowoĂÊ oraz moĝliwoĂÊ dywersyfikacji
portfela. Pierwsza z nich wystÈpiïa w Polsce, gdzie stopa zwrotu zbrezerw osiÈgnÚïa
poziomy najwyĝsze od kilku lat, równieĝ dziÚki przyjÚtej strategii33. DziÚki drugiej,
w dïugim okresie moĝe nastÈpiÊ zmniejszenie zmiennoĂci stopy zwrotu z rezerw.
Oczywiste jest jednak, ĝe inwestycje w aktywa sektora prywatnego sÈ obarczone znaczÈco wiÚkszym poziomem ryzyka (w tym kredytowego) niĝ w przypadku
„tradycyjnie” wykorzystywanych w procesie zarzÈdzania rezerwami walutowymi
obligacji rzÈdowych. Jak wskazujÈ badania ankietowe, ryzyko kredytowe jest jednym z najczÚĂciej spotykanych problemów w zarzÈdzaniu rezerwami walutowymi
29
30
31
32
33
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Reguïa ta mówi, ĝe rezerwy walutowe powinny przekraczaÊ poziom zadïuĝenia krótkoterminowego kraju.
Zob. ZarzÈdzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi, Najwyĝsza Izba Kontroli
2013, Informacja o wynikach kontroli, KBF-4101-03-00/2013, s. 17.
Inwestycje te równieĝ rozpoczÚto w 2012 r.
Raport Roczny, Narodowy Bank Polski 2014, s. 46.
Sprawozdanie z dziaïalnoĂci Narodowego Banku Polskiego w 2014 r., 2015, s. 50.
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w ostatnich latach (wskazaïo je ponad 80% banków centralnych)34. Na ile ryzykowne sÈ inwestycje dokonywane przez banki centralne w rynek akcji, pokazujÈ
stopy zwrotu Narodowego Banku Czech osiÈgniÚte w 2008 r. W zaleĝnoĂci od rynku
docelowego ksztaïtowaïy siÚ one na poziomie: – 36,88% dla MSCI Euro, – 34,28%
dla S&P 500, – 25,40% dla FTSE 100 oraz – 37,40% dla Nikkei35. Tak wysokie
straty wb dïugim okresie mogÈ spowodowaÊ, ĝe rezerwy walutowe utracÈ poziom
niezbÚdny do wykonywania swoich podstawowych zadañ. Takie rezultaty inwestycyjne mogÈ równieĝ niekorzystnie wpïywaÊ na wiarygodnoĂÊ banku centralnego.
Innym niekorzystnym aspektem zwiÈzanym z takÈ strategiÈ inwestycyjnÈ jest koniecznoĂÊ zatrudnienia zewnÚtrznych podmiotów, jak ma to miejsce w Czechach. WiÈĝÈ siÚ z tym okreĂlone koszty. Co wiÚcej, inwestowanie na rynkach aktywów sektora
prywatnego moĝe skutkowaÊ zaburzeniem konkurencji, niekorzystnym dla przedsiÚbiorstw z kraju bÚdÈcego siedzibÈ banku centralnego. Jego mechanizm przebiega nastÚpujÈco: popyt zgïaszany przez bank centralny z kraju rozwijajÈcego siÚ na obligacje
przedsiÚbiorstwa majÈcego siedzibÚ w kraju rozwiniÚtym obniĝa jego koszty pozyskania kapitaïu36, w konsekwencji uzyskuje ono „sztucznÈ” przewagÚ konkurencyjnÈ.
Taka sytuacja moĝe mieÊ miejsce wyïÈcznie przy duĝym poziomie tego typu inwestycji
oraz jej koncentracji. Kolejnym problemem, wynikajÈcym z analizowanych dziaïañ
banków centralnych, jest niĝsza pïynnoĂÊ zwiÈzana z rynkami niektórych aktywów
prywatnych. Tego typu inwestycje mogÈ równieĝ stanowiÊ wzmocnienie kanaïu zaraĝania kryzysem (contagion) wynikajÈcego zbistniejÈcych powiÈzañ finansowych37.
KonkludujÈc, trend wystÚpujÈcy na rynku wskazuje na coraz czÚstsze wykorzystywanie aktywów sektora prywatnego w procesie zarzÈdzania rezerwami walutowymi. Takie dziaïanie niesie ze sobÈ pewne korzyĂci (gïównie wzrost oczekiwanej
dochodowoĂci), jest jednak równieĝ ěródïem licznych zagroĝeñ. Z tej perspektywy
pozytywnie naleĝy oceniÊ politykÚ prowadzonÈ przez Narodowy Bank Polski, który
choÊ na tle innych banków centralnych jest konserwatywny, jednoczeĂnie jednak
pozwala realizowaÊ korzyĂci pïynÈce z analizowanych dziaïañ.
34
35

36

37

A. Morahan, C. Mulder, Survey of reserve managers..., op.bcit., s. 12.
Narodowy Bank Czech w swoim raporcie (2008, s. 47) podkreĂla, ĝe takie wyniki potwierdzajÈ
sïusznoĂÊ wybranej strategii, gdyĝ podstawowym powodem jej wyboru jest negatywna korelacja
ze stopami zwrotu z instrumentów typu fixed-income.
Zgodnie z modelem CAPM wiÚkszy popyt na dany instrument finansowy nie powinien wpïywaÊ
na jego wycenÚ, ale przy zaïoĝeniu istnienia pewnych niedoskonaïoĂci rynku finansowego taka
sytuacja w praktyce moĝe mieÊ miejsce (zob. A. Durre, H. Pill, Central bank balance sheets
as policy tools, „BIS Papers” 2012, No. 66, Are central bank balance sheets in Asia too large?,
s.b194).
To wzmocnienie wynika z faktu, ĝe w przypadku sprzedawania obligacji rzÈdowych o najwyĝszym ratingu inwestycyjnym przez banki centralne w zwiÈzku z sytuacjÈ kryzysowÈ i ze wzglÚdu na zjawisko „ucieczki do jakoĂci” (flight to quality) skutek zwiÚkszenia podaĝy dla poziomu
ceny jest mniejszy. ZnaczÈcym tu czynnikiem jest równieĝ wiarygodnoĂÊ kredytowa podmiotów
sektora prywatnego.
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3. SKUPOWANIE AKTYWÓW SEKTORA PRYWATNEGO
W RAMACH PENIENIA FUNKCJI PO¿YCZKODAWCY
OSTATNIEJ INSTANCJI
W 2012 r. w swoim przemówieniu byïy prezes Fed Ben Bernanke postawiï tezÚ,
ĝe: „w przyszïoĂci dla Fed oraz innych banków centralnych promocja stabilnoĂci
finansowej musi mieÊ tÈ samÈ rangÚ, co inne najwaĝniejsze priorytety polityki
pieniÚĝnej”38. Z dbaniem o stabilnoĂÊ finansowÈ zwiÈzana jest funkcja poĝyczkodawcy ostatniej instancji peïniona przez bank centralny. Podstawy teoretyczne
wspomnianej funkcji zostaïy stworzone przez W. Bagehota wb ksiÈĝce Lombard
Street39. Zgodnie z nimi, bank centralny powinien dostarczyÊ pïynnoĂÊ wszystkim
zainteresowanym, przy wykorzystaniu solidnych zabezpieczeñ, w iloĂci zaleĝnej od
potrzeb rynkowych oraz, co istotne, przy zastosowaniu „karnych” odsetek. Wspomniane karne odsetki majÈ sïuĝyÊ jako Ărodek prewencyjny przeciwko pokusie
naduĝycia (moral hazard). W literaturze przedmiotu czÚsto spotyka siÚ argument,
ĝe to wïaĂnie bank centralny ze wzglÚdu na swój monopol emisji pieniÈdza jest
wbstanie najskuteczniej wykonywaÊ40 wspomnianÈ funkcjÚ.
Peïnienie przez bank centralny funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji oprócz
„klasycznej” formuïy dostarczania pïynnoĂci w postaci udzielanych kredytów moĝe
równieĝ przybraÊ formuïÚ zakupu aktywów. Takie rozwiÈzanie znalazïo siÚ w art.b5
ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim41. Zgodnie z nim, NBP nie moĝe byÊ
udziaïowcem albo akcjonariuszem innych osób prawnych, z wyjÈtkiem prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ usïugowÈ na rzecz instytucji finansowych lub Skarbu Pañstwa,
lub majÈcych dla NBP istotne znaczenie w zakresie dziaïania na rzecz stabilnoĂci
krajowego systemu finansowego.
AnalizujÈc przykïady dziaïañ podjÚtych przez banki centralne w ramach funkcji LOLR (lender of last resort) oraz kwestiÚ wykorzystania w tym celu skupu
aktywów prywatnych, na pierwszy plan wysuwajÈ siÚ programy Maiden Lane I, II
ibIII42. Wynika to ze znaczenia oraz skali wspomnianych programów. Zostaïy one
zapoczÈtkowane przez System Rezerwy Federalnej USA w celu przeciwdziaïania
kryzysowi finansowemu. Maiden Lane stanowiïy pomoc istotnym systemowo in-

38
39
40

41
42
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J. Zumbrun, D. Kruger, Bernanke says promoting financial..., op. cit.
W. Bagehot, Lombard Street: A description of the money market. 1873. Henry S. King and Co.,
London (dostÚpne na: http://www.econlib.org/library/Bagehot/bagLom7.html), rozdz.b7.
ChoÊ, jak zauwaĝa C.P. Kindleberger, w historii gospodarczej funkcjÚ tÚ próbowaïy wykonywaÊ
równieĝ inne instytucje (np. amerykañski Treasury). C.P. Kindleberger, Szaleñstwa, panika,
krach. Historia kryzysów finansowych, WigPress, Warszawa 1999, s. 245.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908).
Programy Maiden Lane moĝna równieĝ rozpatrywaÊ w kategorii funkcji zarzÈdzania „zïymi dïugami” (zob. P. Smaga, Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilnoĂci finansowej, wyd. CeDeWu.pl,
Warszawa 2014, s. 59).

Problemy i poglÈdy

stytucjom, a dokïadnie bankowi Bearn Stearns i gigantowi ubezpieczeniowemu
American Insurance Group43.
Programy Maiden Lane polegaïy na utworzeniu przez Federal Bank of New
York specjalnych podmiotów (special purpose vehicles) w formie LLC (limited liability company). Kapitaï wspomnianych podmiotów pochodziï praktycznie wyïÈcznie z poĝyczki senioralnej udzielanej im przez nowojorski Fed. Otrzymane w ten
sposób Ărodki przeznaczone byïy na zakup aktywów podmiotów znajdujÈcych siÚ
w problemach finansowych. W praktyce oznaczaïo to wiÚc zakup wspomnianych
aktywów przez nowojorski oddziaï Fed.
Pierwszy program Maiden Lane LLC zostaï uruchomiony w celu wsparcia przejÚcia Bear Stearns przez JP Morgan Chase z poczÈtkiem 2008 r. Polegaï on na
nabyciu aktywów zwiÈzanych z rynkiem hipotecznym o wartoĂci okoïo 30 mld USD
od banku Bear Stearns. Jak juĝ wspomniano, kapitaï na dziaïalnoĂÊ Maiden Lane
pochodziï gïównie od Fed. Dodatkowa poĝyczka finansujÈca nabycie tych aktywów
zostaïa równieĝ udzielona przez JP Morgan Chase. Jednak warto tu podkreĂliÊ,
ĝe zaangaĝowanie finansowe tego banku komercyjnego byïo nieznaczne44. Co jest
istotne, oprocentowanie poĝyczek udzielonych przez Fed byïo równe tzw. stopie
primary credit. Natomiast dla poĝyczki udzielonej przez JP Morgan Chase, ze
wzglÚdu na jej podporzÈdkowany charakter, wynosiïo ono – primary credit rate
plus 450bpunktów bazowych. Oprocentowanie nie byïo cechÈ róĝniÈcÈ finansowanie
ze strony Fed oraz JP Morgan Chase. RozbieĝnoĂci wystÚpowaïy takĝe wb przypadku terminarzy ich spïaty. Poĝyczka udzielona przez Fed zostaïa spïacona wraz
zbnaleĝnymi odsetkami w czerwcu 2012 r. Z kolei wspomniany bank komercyjny
udostÚpniï Ărodki finansowe na 10 lat. Jednak juĝ w 2010 r. Maiden Lane LLC
rozpoczÚïa proces ich stopniowej spïaty. Jeĝeli po jego zakoñczeniu w dyspozycji
spóïki pozostanÈ dodatkowe Ărodki finansowe, to zostanÈ one przekazane do nowojorskiego Fedu.
Z kolei program Maiden Lane II LLC zostaï stworzony w celu dostarczenia
pïynnoĂci oraz kapitaïu do AIG Inc. Pomoc ta byïa podyktowana ryzykiem systemowym generowanym przez ten podmiot45. ¥rodki otrzymane przez Maiden
Lane w ramach 6-letniej poĝyczki od Fed miaïy byÊ przeznaczone na zakup aktywów zabezpieczonych hipotekami (residential mortgage-backed securities) od
oddziaïów ubezpieczeniowych AIG w USA. Ich wartoĂÊ wynosiïa 20,5 mld USD46.

43

44
45
46

Informacje dotyczÈce charakterystyki programów Maiden Lane I, II, i III pochodzÈ z opracowania nowojorskiego Fed (Maiden Lane Transactions FRBNY, 2014) oraz Annaul Report of
Federal Reserve 2009.
Wynosiïa ona 1,15 mld USD, przy potrzebach kapitaïowych Maiden Lane równym 30 mld USD.
AIG Inc. uwaĝane byïo „za zbyt duĝe, by upaĂÊ” (too big to fail).
Poĝyczka udzielona przez Fed wynosiïa 19,5 mld USD, pozostaïy 1 mld USD zostaï sfinansowany
poprzez odroczenie pïatnoĂci za nabyte przez Maiden Lane papiery wartoĂciowe.
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Oprocentowanie poĝyczki finansujÈcej wspomniany zakup byïo zaleĝne od 1-miesiÚcznego LIBOR-u powiÚkszonego o 100 punktów bazowych. Takĝe w przypadku
Maiden Lane II poĝyczka udzielana przez Fed miaïa charakter senioralny, abstopniowy (miesiÚczny) jej zwrot rozpoczÈï siÚ juĝ w styczniu 2009 r. Ostatecznie caïkowita spïata (wraz z odsetkami) zostaïa zrealizowana w lutym 2012 r. Co istotne,
Ărodki ze sprzedaĝy aktywów Maiden Lane II (czyli papierów wartoĂciowych nabytych od AIG) przekroczyïy kwotÚ otrzymanej poĝyczki i pozwoliïy na wygenerowanie dochodu w wysokoĂci 2,8 mld USD przekazanego do Fed.
Kolejny program Maiden Lane (III) byï zwiÈzany z problemami AIG Financial
Products wynikajÈcymi z wystawianych przez niego CDS-ów. W jego ramach nowy
podmiot Maiden Lane III nabyï CDOs (collateralized debt obligations) o wartoĂci
29,3 mld USD. Podobnie jak w przypadku Maiden Lane I i II, takĝe i tu gïównym
ěródïem kapitaïu byïa poĝyczka od Fed47. Kwestie jej oprocentowania oraz terminy spïaty byïy rozwiÈzane jak w przypadku Maiden Lane II. Zostaïa ona równieĝ
spïacona w 2012 r., a dziaïalnoĂÊ ML III LC zakoñczyïa siÚ zyskiem w wysokoĂci
6,6bmldbUSD, który zostaï przekazany do Fed. Podsumowanie wszystkich programów Maiden Lane zawiera tabela 2.

Tabela 2. Programy Maiden Lane I, II i III
(dane w mln USD, na 27.01.2016 r.)
WartoĂÊ
Zysk netto
aktywów
¥rodki
FRBNY
finansowe pozostajÈzbtytuïu
przekazane cych wbdysprogramu
pozycji
do Fed
podmiotu

Poĝyczka
otrzymana
od Fed

Kwota
poĝyczki
pozostaïa
do spïaty
(zbodsetkami)

Maiden
LanebLLC

28,820

0

29,585

1,722

765

Maiden
LanebII LCC

19,494

0

22,393

0

2,899

Maiden
LanebIII

24,339

0

30,989

0

6,650

Programy

½ródïo: Maiden Lane Transactions FRBNY, 2014, dostÚp: https://www.newyorkfed.org/markets/
maidenlane.html

47
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Wkïad finansowy AIG wyniósï jedynie 5 mld USD.
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Programy Maiden Lane I, II i III byïy w rzeczywistoĂci nabyciem przez System
Rezerwy Federalnej USA okreĂlonej klasy aktywów sektora prywatnego w ramach
peïnionej przez niego funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji. Ze wzglÚdu na
wyjÈtkowy charakter swoich dziaïañ zarzÈdzajÈcy Fed powoïywali siÚ na zapisy
Section 13(3) of the Federal Reserve Act. W sytuacjach kryzysowych dopuszczajÈ
one moĝliwoĂÊ zastosowania takich rozwiÈzañ.
OceniajÈc skutecznoĂÊ dziaïañ banku centralnego, polegajÈcÈ na zakupie aktywów sektora prywatnego w celu realizacji funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji, naleĝy oprzeÊ siÚ na podstawach teoretycznych stworzonych przez W. Bagehota48. Trzeba wiÚc odpowiedzieÊ na pytania, czy dostarczona pïynnoĂÊ dotarïa do
zainteresowanych oraz, czy wielkoĂÊ „zastrzyku pïynnoĂci” byïa wystarczajÈca do
zapobiegniÚcia materializacji ryzyka systemowego.
Po pierwsze, stosujÈc zakup aktywów, Fed niewÈtpliwie dostarczyï pïynnoĂÊ
do zainteresowanych podmiotów, tj. Bearn Stearns (poĂrednio JP Morgan Chase),
AIG, a takĝe podmiotów zaangaĝowanych w kontrakty CDS wystawione przez AIG.
Zarówno Maiden Lane I, jak i jej kolejne wersje, nie uchroniïy w peïni rynku finansowego przed zaïamaniem. Nie jest to jednak wynikiem zastosowanej strategii
dostarczania pïynnoĂci (tj. wykupu aktywów prywatnych), lecz innych czynników,
których analiza pozostaje poza zainteresowaniem niniejszego opracowania. Warto
zwróciÊ uwagÚ, ĝe zastosowanie analizowanych narzÚdzi przyczyniïo siÚ do ograniczenia zmiennoĂci („strachu”) na rynku, co najlepiej obrazuje wykres tzw. indeksu
strachu dla S&P 500.

Rysunek 1. WartoĂci indeksu VIXa w okresie od 3.01.2007 do 10.05.2012
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VIX jest miarÈ implikowanej zmiennoĂci dla opcji na indeks S&P. Wskazuje on przewidywanÈ
przez rynek zmiennoĂÊ indeksu S&P w ciÈgu najbliĝszego miesiÈca.
Legenda: szara linia – VIX; czarne przerywane linie – ogïoszenie Maiden Lane I, II, III LLC.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych CBOE.

48

W. Bagehot, Lombard Street..., op. cit., rozdz. 7.
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W. Bagehot49 wskazywaï równieĝ, ĝe przyjÚte pod zastaw poĝyczki zabezpieczenia muszÈ byÊ solidne. Dlatego w przypadku zakupu aktywów sektora prywatnego
naleĝy dbaÊ o ich jakoĂÊ tak, aby ograniczyÊ ryzyko kredytowe ponoszone przez
bank centralny. W przypadku programów Maiden Lane, ze wzglÚdu na zwrot poĝyczki do Fed (z odsetkami oraz dodatkowym zyskiem), naleĝy stwierdziÊ, ĝe zakupione w ich ramach aktywa nie byïy zwiÈzane z nadmiernym ryzykiem kredytowym. W 2008 r. nowojorski Fed otrzymaï gwarancjÚ, ĝe w razie ewentualnych strat
z tytuïu Maiden Lane bÚdzie mógï je odliczyÊ od Ărodków podlegajÈcych transferowi
do ogólnego funduszu Ministerstwa Skarbu50.
KolejnÈ istotnÈ kwestiÈ w koncepcji LOLR opisanej przez W. Bagehota jest tzw.
„karne” oprocentowanie poĝyczki. Sïowo „karne” oznacza, ĝe bank centralny powinien ustaliÊ je na tak wysokim poziomie, aby zniechÚcaÊ w ten sposób do podejmowania nadmiernego ryzyka przez bank komercyjny w przyszïoĂci. Ma wiÚc
ono ograniczaÊ wystÚpowanie zjawiska pokusy naduĝycia (moral hazard). Jak juĝ
wspomniano, w przypadku kaĝdego z programów Fed stosowaï oprocentowanie
udzielonych poĝyczek. W przypadku zakupu aktywów jako oprocentowanie dostarczonej pïynnoĂci moĝna równieĝ traktowaÊ róĝnicÚ pomiÚdzy ich cenÈ zakupu
ibcenÈ sprzedaĝy. Naleĝy teĝ stwierdziÊ, ĝe oprocentowanie transakcji Maiden Lane
(wszystkich rund) byïo wiÚksze niĝ zostaïo zapowiedziane w ich planach. Pytanie
jednak, czy byïo ono wystarczajÈco wysokie, pozostaje otwarte, gdyĝ wbchwili obecnej trudno jest oceniÊ, na ile ograniczy ono zjawisko „pokusy naduĝycia”.

4. SKUP AKTYWÓW PRYWATNYCH A POLITYKA PIENI}¿NA
W swojej publikacji C. Borio i P. Disyatat51 dokonujÈ podziaïu polityki monetarnej na politykÚ stopy procentowej oraz bilansu banku centralnego. Pierwsza z nich
jeszcze przed kryzysem byïa stosowana przez banki centralne na caïym Ăwiecie.
Sztuka jej prowadzenia jest takĝe szeroko opisana w literaturze ekonomicznej dotyczÈcej tematyki monetarnej. Zgodnie z niÈ, bank centralny ogïasza odpowiadajÈcÈ
celom polityki pieniÚĝnej52 krótkookresowÈ stopÚ procentowÈ. ChcÈc, aby stopa ta
byïa efektywna, bank centralny wykorzystuje operacje zarzÈdzania pïynnoĂciÈ (liquidity management operations). Przez efektywnoĂÊ stopy procentowej rozumiana
49
50

51
52
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W. Bagehot, Lombard Street..., op. cit.
M. Goodfriend, Central banking in the credit turmoil: an assessment of federal reserve practice,
„Carnegie Mellon University and National Bureau of Economic Research” 2010, 30 August,
s.b16.
C. Borio, P. Disyatat, Unconventional monetary policies: an appraisal, „BIS Papers” 2009,
No.b292, s. 2–9.
Takim jak np. stabilnoĂÊ poziomu cen, stabilnoĂÊ rynków finansowych czy wzrost gospodarczy
maksymalizujÈcy poziom zatrudnienia w gospodarce.
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jest sytuacja, w której „referencyjna rynkowa stopa procentowa” (zwykle stopa
operacji overnight53) jest zbliĝona do stopy ustalonej przez bank centralny. Ten
rodzaj polityki pieniÚĝnej uwaĝany jest za konwencjonalny.
Natomiast polityka bilansu banku centralnego polega na aktywnym wykorzystywaniu pozycji bilansu banku centralnego w celu bezpoĂredniego oddziaïywania
na ceny rynkowe, a takĝe dïugookresowÈ stopÚ procentowÈ54. Skutkiem aktywnej
polityki bilansowej jest zmiana rozmiarów lub kompozycji bilansu banku centralnego. Efektem rozszerzenia rozmiarów lub struktury bilansów jest naraĝenie banku
centralnego na dodatkowe ryzyko. Jego wielkoĂÊ oraz charakter zaleĝy od jakoĂci
aktywów, które sÈ nabywane przez bank centralny lub teĝ sïuĝÈ jako zabezpieczenie poĝyczek dla banków komercyjnych. OpierajÈc siÚ na kryterium wpïywu na
strukturÚ aktywów sektora prywatnego oraz rynku, na który ukierunkowane sÈ
bezpoĂrednio dziaïania banku centralnego, politykÚ bilansu dzielimy na55:
Y politykÚ kursu walutowego (exchange rate policy);
Y politykÚ quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym (quasi-debt management policy);
Y politykÚ kredytowÈ (credit policy);
Y politykÚ rezerw bankowych (bank reserve policy).
Charakter polityki niekonwencjonalnej majÈ: polityka quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym, polityka kredytowa, a takĝe polityka rezerw bankowych. Ze
wzglÚdu na charakter dziaïañ banków centralnych podejmowanych w zwiÈzku
z kryzysem oraz tematykÚ niniejszego opracowania szczególnie istotne sÈ dwie
pierwsze z nich56.
Polityka quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym polega na skupywaniu papierów dïuĝnych sektora publicznego od sektora prywatnego. Jej skutkiem jest zmiana
struktury aktywów sektora prywatnego. NaleĝnoĂci wobec rzÈdu (wïadz fiskalnych) przeksztaïcane sÈ na naleĝnoĂci wobec banku centralnego. Ta przeksztaïcona forma naleĝnoĂci przyjmuje postaÊ rezerw bankowych. W ramach quasi-zarzÈ-

53
54

55
56

ChoÊ niektóre banki centralne stosujÈ stopÚ T/N (np. Sveriges Riksbank).
C. Borio, P. Disyatat, Unconventional monetary..., op. cit., s. 1.
W „normalnych czasach” bank centralny moĝe w ramach polityki stopy procentowej wpïywaÊ
na dïugookresowÈ stopÚ procentowÈ ksztaïtujÈc oczekiwania uczestników rynku poprzez komunikaty dotyczÈce planowanej przyszïej polityki stopy procentowej (B. Bernanke, V. Reinhart,
B.bSack, Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment, „Finance
and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board”, Washington D.C., 2004, s. 4). W sytuacji kryzysu ten rodzaj kanaïu impulsu monetarnego staje siÚ jednak nieefektywny i dlatego gubernatorzy banków centralnych
zwrócili siÚ ku polityce bilansu jako alternatywie.
C. Borio i P. Disyatat, Unconventional monetary..., op. cit., s. 6–8.
Polityka rezerw bankowych prowadzona byïa przez Bank Japonii w latach 2001–2006 (zob.
T.bKimura, D. Small, Quantiative monetary easing and risk in financial asset markets, „Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs
Federal Reserve Board” 2004, Waszyngton).
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dzania dïugiem publicznym bank centralny poĂrednio wpïywa na dïugookresowÈ
stopÚ procentowÈ obligacji rzÈdowych, a tym samym kosztów finansowania dïugu
publicznego.
Z kolei w ramach dziaïañ okreĂlanych mianem polityki kredytowej bank centralny podejmuje bezpoĂredniÈ próbÚ zmiany warunków na rynku kredytu dla sektora
prywatnego. W tym celu moĝe on: zwiÚkszyÊ zakres akceptowanych zabezpieczeñ
dla oferowanych przez siebie kredytów, wydïuĝyÊ okres oferowanego kredytowania, rozszerzyÊ listÚ partnerów w oferowanych programach kredytowych, a takĝe
skupowaÊ papiery wartoĂciowe (w tym akcje) emitowane przez sektor prywatny.
Tak wiÚc zgodnie z systematykÈ przyjÚtÈ przez C. Borio oraz P. Disyatat57 skup
aktywów prywatnych zalicza siÚ do polityki kredytowej (credit policy)58. Z kolei
polityka quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym stanowiÊ bÚdzie punkt odniesienia
w dalszych rozwaĝaniach. Porównanie to ma swoje uzasadnienie w tym, ĝe zarówno
polityka quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym, jak i polityka kredytowa (w tym
skup aktywów prywatnych) sÈ próbami rozwiÈzania tego samego problemu, którym
sÈ nieprawidïowo funkcjonujÈce kanaïy transmisji impulsów polityki pieniÚĝnej59.
Jednak ze wzglÚdu na charakter wykorzystywanych w ich ramach instrumentów
róĝniÈ siÚ one znaczÈco pod wieloma wzglÚdami. Przedstawienie tych róĝnic pozwoli lepiej zrozumieÊ sens oraz istotÚ dziaïania banku centralnego polegajÈcego
na bezpoĂrednim interweniowaniu na rynku aktywów sektora prywatnego.
Po pierwsze, polityka kredytowa róĝni siÚ od polityki quasi-zarzÈdzania dïugiem
pod wzglÚdem rynku docelowego. W pierwszym przypadku jest to rynek kredytu
dla sektora prywatnego, a w drugim – rynek dïugu publicznego. To rozróĝnienie ma
szczególne znaczenie, gdy z jakichĂ wzglÚdów bank nie ma moĝliwoĂci interweniowania na rynku dïugu publicznego. Taka sytuacja moĝe mieÊ miejsce, gdy kraj nie
ma rozwiniÚtego rynku dïugu publicznego. Podobny problem pojawia siÚ gdy bank
centralny unii walutowej, ze wzglÚdu na brak wspólnych papierów dïuĝnych, ma
trudnoĂci z doborem papierów kwalifikowanych do zakupu. Wtedy alternatywnym
rozwiÈzaniem staje siÚ polityka kredytowa w formie skupu aktywów prywatnych.
Opisana sytuacja miaïa miejsce w strefie euro w poczÈtkowej fazie kryzysu. Wówczas Europejski Bank Centralny zdecydowaï o rozpoczÚciu pierwszej rundy Covered
Bond Purchase Programme (CBPP), która polegaïa na skupie obligacji zabezpieczonych wyemitowanych przez sektor bankowy. W tym aspekcie skup aktywów
prywatnych ma przewagÚ nad politykÈ quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym.
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C. Borio i P. Disyatat, Unconventional monetary..., op. cit., s. 7.
L. Smaghi tego rodzaju politykÚ banku centralnego okreĂla jako bezpoĂrednie luzowanie kredytowe (direct credit easing) (zob. L. Smaghi, Conventional and unconventional monetary policy,
„International Center for Monetary and Banking Studies”, Genewa 2009).
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Wspomniana róĝnica nie jest jedyna. Z definicji obu polityk wynika, ĝe dzieli
je równieĝ wpïyw jaki wywierajÈ one na pozycje bilansowe sektora prywatnego
oraz publicznego. Tabela 3 zawiera informacje dotyczÈce charakterystyki obydwu
polityk.
Tabela 3. Polityka kredytowa a polityka quasi-zarzÈdzania dïugiem
publicznym
Wpïyw na bilans sektora prywatnego

Rynek docelowy

Zmiana
kompozycji
naleĝnoĂci
wobec sektora
publicznego
Rynek dïugu
publicznego

Zmiana profilu naleĝnoĂci
wobec sektora prywatnego,
lub kompozycji naleĝnoĂci wobec
sektora publicznego zamiast sektora
prywatnego

Q

Rynek kredytu/
papierów
wartoĂciowych dla
sektora prywatnego

C

Legenda: Q – polityka quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym; C – polityka kredytowa.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: C. Borio i P. Disyatat, Unconventional monetary...,
op.bcit., s. 7.

Jak juĝ wspomniano, zarówno skup aktywów prywatnych, jak i publicznych
przez bank centralny ma na celu wpïyniÚcie na dïugookresowÈ stopÚ procentowÈ
oraz ceny rynkowe aktywów. Na podstawie teorii mówiÈcej o istnieniu kanaïu rebilansowania portfela (portfolio rebalancing channel) moĝna stwierdziÊ, ĝe wbdziaïaniach tych skup aktywów prywatnych jest bardziej efektywny. Wynika to zbfaktu,
ĝe w sytuacji „ucieczki do jakoĂci” (flight to quality) polityka polegajÈca na skupie
relatywnie bezpiecznych aktywów publicznych moĝe nie wpïynÈÊ na rentownoĂÊ
bardziej ryzykownych aktywów prywatnych. Wykorzystanie bezpoĂredniej interwencji na rynku prywatnym niweluje ten problem (niesie ze sobÈ jednak znaczÈce ryzyko (zob. dalej)). Skutki takiego dziaïania kanaïu byïy widoczne podczas
pierwszej rundy CBPP1 (covered bond purchase programme). Jak juĝ wspomniano,
w jej ramach EBC skupowaï obligacje zabezpieczone wyemitowane przez banki
komercyjne strefy euro. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Monthly Bulletin ECB60, w nastÚpstwie programu nastÈpiïo oĝywienie na europejskim rynku
obligacji zabezpieczonych. W okresie od ogïoszenia programu (7 maja 2009br.) do
60

Monthly Bulletin, Europejski Bank Centralny, sierpieñ 2010, s. 33.
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jego zakoñczenia (30 czerwca 2010 r.) podaĝ obligacji objÚtych programem wyniosïa
184bmld EUR61. Co wiÚcej, ze wzglÚdu na CBPP, 25 banków zdecydowaïo siÚ po raz
pierwszy dokonaÊ ich emisji.
Jednak nie wszyscy ekonomiĂci podzielajÈ poglÈd, ĝe analizowany tu kanaï wystÚpuje w praktyce. Swoje stanowisko opierajÈ oni na modelu CAPM (Capital Asset
Pricing Model). Zgodnie z nim podaĝ instrumentu nie ma wpïywu na jego cenÚ.
Czy oznacza to, ĝe polityka bilansowa jest nieefektywna? ZbodpowiedziÈ przychodzÈ M. Bauer oraz G. Rudebusch62. Autorzy ci zwracajÈ jednak uwagÚ na to, ĝe
polityka skupu aktywów (w tym prywatnych) moĝe przynieĂÊ efekt poĝÈdany przez
banki centralne ze wzglÚdu na istnienie tzw. kanaïu sygnalizacyjnego (signaling
channel). UwzglÚdniajÈc podstawy teoretyczne funkcjonowania tego kanaïu, naleĝy stwierdziÊ, ĝe efekty oddziaïywania skupu aktywów prywatnych powinny byÊ
silniejsze od dziaïañ ukierunkowanych wyïÈcznie na rynek dïugu pañstwowego.
Niezaleĝnie wiÚc od przyjÚtej teorii co do istniejÈcych kanaïów transmisji impulsów
polityki pieniÚĝnej, uwidacznia siÚ tu przewaga skupu aktywów prywatnych nad
politykÈ quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym.
Stosowanie skupu aktywów prywatnych niesie ze sobÈ jednak istotne zagroĝenia. Po pierwsze, bank centralny przyjmuje na siebie ryzyko stopy procentowej.
Istnienie tego rodzaju ryzyka implikuje ewentualne strategie wyjĂcia (exit strategy),
ograniczajÈc w ten sposób elastycznoĂÊ banku centralnego w przyszïoĂci. Naleĝy
jednak zauwaĝyÊ, ĝe ryzyko tego typu wystÚpuje takĝe w przypadku polityki quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym. Róĝnica pomiÚdzy tymi dwiema politykami
bilansu banku centralnego zwiÈzana jest natomiast z ryzykiem kredytowym. Jak
stwierdzajÈ C. Borio oraz P. Disyatat63, to wïaĂnie ten rodzaj ryzyka jest szczególnie istotny przy rozwaĝaniu konsekwencji polityki kredytowej. Jego materializacja
moĝe skutkowaÊ utratÈ wiarygodnoĂci banku centralnego oraz nieĂÊ negatywne
konsekwencje dla jego niezaleĝnoĂci. PrzyjmujÈc na siebie ryzyko kredytowe bank
centralny jest zmuszony do jego odpowiedniego zarzÈdzania, a tym samym nie
moĝe poĂwiÚcaÊ wystarczajÈcej uwagi podstawowym celom polityki pieniÚĝnej64.
Swego rodzaju „kompromisem” jest nabywanie aktywów sektora prywatnego, na
które gwarancje udzieliï Skarb Pañstwa. Przykïadem takiego rozwiÈzania jest skup
MBS65 oraz papierów dïuĝnych agencji66 gwarantowanych przez amerykañski rzÈd
przez System Rezerwy Federalnej w ramach programu LSAPs (Large Scale Asset
61
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Ibidem.
M. Bauer, G. Rudebusch, The signaling channel..., op. cit., s. 1–24.
C. Borio i P. Disyatat, Unconventional monetary..., op. cit., s. 8.
Na takiego rodzaju problem zwraca uwagÚ F. Mishkin (F. Mishkin, Monetary policy strategy,
MIT PRESS 2007, s. 46).
MBS (mortgage-backed securities) miaïy gwarancje tzw. agencji, czyli government sponsored
enterprises.
Agencjami tymi byïy: Fannie Mae, Freddie Mac ibGinnie Mae.
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Purchase), popularnie nazywanego QE. PodobnÈ sytuacjÚ opisaï równieĝ C.P. Kindleberger67, gdy Bank of England kupujÈc papiery wartoĂciowe przedsiÚbiorstw
ograniczaï siÚ do tych z poĂredniÈ gwarancjÈ skarbu.
W kwestii ryzyka kredytowego podejmowanego przez bank centralny przy skupie aktywów istotne jest równieĝ, jaka jest jego pozycja w stosunku do innych
wierzycieli. Jeĝeli ma on pierwszeñstwo w zaspokojeniu swoich wierzytelnoĂci, to
ogranicza swojÈ ekspozycjÚ na ryzyko. Jednak, jak zauwaĝajÈ S. Steinkamp oraz
F.b Westermann68, taka sytuacja skutkowaïa podnoszeniem stóp procentowych
wbprzypadku papierów wartoĂciowych pañstw objÚtych programem realizowanym
przez bank centralny. Wynika to z faktu, ĝe bank ten69, zajmujÈc coraz wiÚksze
pozycje uprzywilejowane na danych aktywach, spycha inwestorów prywatnych do
tych o statusie junior (podrzÚdnych). W rezultacie inwestorzy ci ponoszÈ wyĝsze ryzyko kredytowe, a tym samym ĝÈdajÈ za nie wiÚkszej zapïaty (stopy procentowej).
Efekt dziaïania banku jest wiÚc odwrotny do zamierzonego. Na problem ten zwrócili uwagÚ zarzÈdzajÈcy Europejskim Bankiem Centralnym. Dlatego teĝ Eurosystem
zgodziï siÚ na takie samo traktowanie jak w przypadku wierzycieli prywatnych
ibinnych w odniesieniu do obligacji wyemitowanych przez kraje czïonkowskie strefy
euro ibzakupionych w ramach transakcji OMT (outright monetary transactions)70.
EBC decyduje siÚ w ten sposób na zwiÚkszenie ekspozycji na ryzyko. Natomiast
celem takiego dziaïania jest ograniczenie efektów opisanych powyĝej.
Naleĝy oczekiwaÊ, ĝe ta sytuacja (to jest efekt zajmowania przez bank centralny pozycji uprzywilejowanej) bÚdzie jeszcze bardziej problematyczna wb przypadku skupu aktywów sektora prywatnego. Wynika to z faktu, ĝe z aktywami tymi
zwiÈzane jest wyĝsze ryzyko. Stawia to pod duĝym znakiem zapytania moĝliwoĂÊ
ograniczenia ryzyka kredytowego w transakcjach dokonywanych przez bank centralny na rynku aktywów prywatnych, jeĝeli bank ten chce utrzymaÊ zakïadane
efekty takich dziaïañ.
Kolejnym zagroĝeniem wynikajÈcym z nieodpowiedniego wykorzystywania skupu aktywów sektora prywatnego przez bank centralny moĝe byÊ zaburzenie mechanizmu konkurencji rynkowej. W sytuacji, gdy bank centralny zacznie faworyzowaÊ
papiery wartoĂciowe niektórych emitentów, moĝe dojĂÊ do osiÈgania przez nich
nieuzasadnionej rynkowo przewagi konkurencyjnej. Bank centralny bÚdzie wiÚc
wybieraï „wygranych i przegranych”. Taka polityka moĝe równieĝ doprowadziÊ
do tego, ĝe w uprzywilejowanej pozycji znajdÈ siÚ przedsiÚbiorstwa duĝe, gdyĝ to
wïaĂnie one sÈ najczÚĂciej emitentami papierów wartoĂciowych znajdujÈcych siÚ
67
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C.P. Kindleberger, Szaleñstwa, panika..., op. cit., s. 158.
S. Steinkamp, F. Westermann, The role of creditor seniority in Europe’s sovereign debt crisis,
„Economic Policy” 2013, Lietuvos Bankas, Vilinus 25–26 paědziernika.
Wspomniani autorzy analizowali takĝe wpïyw interwencji dokonywanych przez takie instytucje
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wbobiegu rynkowym. InnÈ konsekwencjÈ takiej polityki banku centralnego moĝe
byÊ równieĝ bum na rynku fuzji i przejÚÊ. Dane z amerykañskiego rynku pokazujÈ, ĝe rok 2015 byï rekordowy pod tym wzglÚdem, a kwota tego typu transakcji
wyniosïa 2,4 bln USD71. Zbyt duĝa koncentracja na rynku równieĝ moĝe znaczÈco
szkodziÊ konkurencji.
Jak podkreĂlajÈ C. Borio, P. Disyatat72, z politykÈ skupu aktywów prywatnych
(podobnie jak z innymi politykami bilansu banku centralnego), zwiÈzany jest
problem koordynacji dziaïañ w ramach policy mix. Na ile jest to trudne zadanie
wb czasie kryzysu, pokazujÈ ostatnie doĂwiadczenia. Ponadto teoretyczny model
autorstwa S.D. Williamsona73, opisujÈcy efekty interwencji banku centralnego na
rynku MBS-ów, wskazuje, ĝe przy zaïoĝeniu, iĝ podmioty prywatne majÈ motywacjÚ
do „oszukiwania” banku centralnego co do jakoĂci sprzedawanych MBS, polityka
polegajÈca na skupie aktywów prywatnych jest niewykonalna. Co wiÚcej, wedïug
autora, jeĝeli zostanie ona przeprowadzona pomyĂlnie, to bÚdzie mieÊ jedynie cechy
suboptymalnej polityki fiskalnej74.
W praktyce liczba banków, które zastosowaïy zakup aktywów prywatnych jako
narzÚdzia polityki pieniÚĝnej, w ostatnich latach rosïa. Na krok taki zdecydowaïy
siÚ wszystkie najwaĝniejsze banki centralne na Ăwiecie, jak: System Rezerwy Federalnej USA, Bank Japonii, Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny. Z perspektywy Polski istotne sÈ doĂwiadczenia, jakie z tym niekonwencjonalnym narzÚdziem polityki pieniÚĝnej ma Europejski Bank Centralny. Od momentu rozpoczÚcia
kryzysu bank ten juĝ w ramach kilku programów dokonywaï zakupu aktywów
prywatnych, byïy to: Covered Bond Purchase Programme, Covered Bond Purchase
Programme 275 oraz Extended Asset Purchase Programme (APP)76. Ostatni zbwymienionych programów objÈï zakup takich aktywów, jak: obligacje zabezpieczone
(CBPP 3), papiery wartoĂciowe zabezpieczone aktywami (ABSPP) oraz papiery
wartoĂciowe sektora publicznego (PSPP). Co jest istotne, emitentami skupowanych
papierów wartoĂciowych sektora prywatnego sÈ podmioty bankowe.

71

72
73
74
75
76

78
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Ibidem.
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Programem, który w swoim projekcie równieĝ obejmowaï zakup aktywów prywatnych, byï
Securities Market Programme, ale ostatecznie objÈï on jedynie obligacje takich pañstw, jak:
Portugalia, Wïochy, Irlandia, Grecja oraz Hiszpania (zob. F. Eser, B. Schwaab, Assessing asset
purchases within the ECB’s securities markets programme, „ECB Working Paper Series” 2013,
No. 1587, wrzesieñ, s.b1).
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Program APP od poczÈtku swojego istnienia ulegï kilku zmianom. Po pierwsze,
przygotowania do skupu aktywów zostaïy ogïoszone w czerwcu 2014 r., ale pierwotnie miaïy objÈÊ jedynie bezwarunkowy zakup ABS-ów (ECB press release, czerwiec 2014). We wrzeĂniu tego roku zdecydowano jednak o rozszerzeniu programu
do skupu obligacji zabezpieczonych (czyli CBPP 3) (ECB press release, wrzesieñ
2014). NastÚpnie EBC podjÈï decyzjÚ o zakupie w ramach APP równieĝ obligacji
wyemitowanych przez pañstwa czïonkowskie (ECB press release, styczeñ 2015),
ustalajÈc jednoczeĂnie wielkoĂÊ miesiÚcznych zakupów w ramach caïego programu
na poziomie 60 mld USD77. WstÚpny termin jego zakoñczenia natomiast ustalono
na wrzesieñ 2016 r. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe EBC oprócz zakupu aktywów prywatnych
na rynku wtórnym interweniuje równieĝ na ich rynkach pierwotnych78. Wbprzypadku ABS-ów blisko 30% zostaïo zakupionych na rynku pierwotnym. Dla obligacji
zabezpieczonych ta wartoĂÊ wynosi równieĝ okoïo 30%.
Ponadto, EBC nie publikuje podziaïu miesiÚcznego skupu pomiÚdzy poszczególne aktywa ex ante, a jedynie ex post. W marcu 2016 r. podziaï ten wyglÈdaï
nastÚpujÈco: ABS – 421 mln euro, obligacje zabezpieczone – 7,819 mld euro oraz
obligacje pañstw czïonkowskich – 53,059 mld euro79. WartoĂÊ ABS i obligacji zabezpieczonych znajdujÈcych siÚ w posiadaniu EBC pod koniec marca (zakupionych
od poczÈtku funkcjonowania programu) przedstawia tabela 4.
Tabela 4. WartoĂÊ ABS i obligacji zabezpieczonych znajdujÈcych siÚ
w posiadaniu EBC (stan na koniec marca) (mld EUR)

Portfel EBC

ABPP

CBPP

19,220

169,255

½ródïo: dane EBC.

Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe skupowane w ramach APP aktywa prywatne stanowiÈ zaledwie nieznacznÈ jego czÚĂÊ. Dlatego teĝ niewïaĂciwe byïoby wnioskowanie ob zaleĝnoĂci pomiÚdzy ich stosowaniem a ewolucjÈ zmiennych makroekonomicznych, w sytuacji gdy pierwszoplanowÈ rolÚ odgrywa skup obligacji pañstw
czïonkowskich strefy.
W marcu 2016 r. EBC, ze wzglÚdu na nasilajÈcÈ siÚ presjÚ deflacyjnÈ oraz niekorzystne dane gospodarcze, zdecydowaï o ponownym rozszerzeniu programu APP
(EBC press release, marzec 2016). Po pierwsze, zwiÚkszono limit miesiÚcznego sku-

77
78
79

Ècznie wszystkich aktywów, to jest: ABS-ów, obligacji zabezpieczonych oraz obligacji pañstw
czïonkowskich.
Z wyïÈczeniem papierów dïuĝnych pañstw czïonkowskich
Informacje za: Asset Purchase Programmes ECB (dostÚp: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html).
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pu aktywów do 80 mld euro. EBC postanowiï objÈÊ nim równieĝ obligacje emitowane przez prywatne oraz pañstwowe przedsiÚbiorstwa niebÚdÈce bankami80.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez EBC, nowym programem skupu
aktywów objÚto obligacje przedsiÚbiorstw bÚdÈcych rezydentami strefy euro oraz
tych, które speïniajÈ wymogi stawiane zabezpieczeniom w operacjach pïynnoĂciowych Eurosystemu. Dodatkowo, zapadalnoĂÊ wspomnianych obligacji bÚdzie mogïa
wynosiÊ od 6 miesiÚcy do 31 lat. Aby dopuĂciÊ do moĝliwoĂci zakupu papierów wyemitowanych przez mniejsze przedsiÚbiorstwa, EBC nie wprowadziï minimalnego
limitu emisji dla skupowanych przez siebie obligacji. EBC dopuszcza równieĝ zakup
obligacji z ujemnÈ rentownoĂciÈ (jeĝeli nie jest ona mniejsza od wysokoĂci stopy
depozytowej). Takie rozwiÈzanie naraĝa w sposób bezpoĂredni bank centralny na
straty (choÊ naleĝy dodaÊ, ĝe w przypadku obligacji przedsiÚbiorstw ujemna rentownoĂÊ jest dalej „czarnym ïabÚdziem”). EBC bÚdzie stosowaÊ takĝe limit ekspozycji wobec podmiotów oraz dopuszczaÊ, w przypadku przedsiÚbiorstw prywatnych,
równieĝ nabywanie obligacji na rynku pierwotnym. To drugie rozwiÈzanie sprawi,
ĝe bank centralny praktycznie zajmie rolÚ banków komercyjnych wbprowadzeniu
akcji kredytowej.
Na przykïadzie ostatnich dziaïañ EBC widoczna jest coraz gïÚbsza ingerencja
banków centralnych w prywatny rynek papierów wartoĂciowych. Niestety, krótki
okres nie pozwala na definitywne stwierdzenie, czy opisane powyĝej zagroĝenia
zwiÈzane ze skupem aktywów prywatnych przez bank centralny zmaterializujÈ siÚ.
Na podstawie przeprowadzonej analizy naleĝy jednak zauwaĝyÊ, ĝe narzÚdzie to
jest coraz chÚtniej i czÚĂciej stosowane przez kierujÈcych politykÈ pieniÚĝnÈ. Waĝne
jest, aby byli oni Ăwiadomi pïynÈcych z niego zagroĝeñ.

PODSUMOWANIE
Kryzys finansowy skutkowaï istotnymi zmianami w zakresie teorii oraz praktyki bankowoĂci centralnej. Jednym z trendów, które nasiliïy siÚ w obliczu kryzysu, jest zaangaĝowanie banków centralnych na rynku aktywów prywatnych. Jak
wykazano w artykule, dziaïanie takie jest wykorzystywane przez banki centralne
wbcelu osiÈgniÚcia podstawowych trzech zadañ, tj.:
Y zarzÈdzania rezerwami walutowymi,
Y peïnienia funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji,
Y prowadzenia polityki pieniÚĝnej w sytuacji niesprawnych kanaïów transmisji.
W przypadku pierwszego zadania, wykorzystanie aktywów prywatnych w formie lokaty rezerw walutowych stanowi atrakcyjnÈ alternatywÚ, która pozwala na
80
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wygenerowanie wyĝszych dochodów z inwestowanych Ărodków. Ogranicza ono takĝe uzaleĝnienie od polityki emisyjnej pañstw posiadajÈcych wysokie ratingi inwestycyjne. Ta atrakcyjnoĂÊ jest szczególnie widoczna w kontekĂcie wykorzystania na
szerokÈ skalÚ, podczas ostatniego kryzysu, sieci swapów walutowych. Polityka ta
niesie ze sobÈ jednak pewne zagroĝenia, gdyĝ ogranicza pïynnoĂÊ, a takĝe naraĝa
bank centralny na straty.
Wykorzystanie skupu aktywów prywatnych w peïnieniu funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji, ze wzglÚdu na jego konsekwencje znaczÈco nie róĝni siÚ od
wykorzystania klasycznej formy poĝyczki. Z kolei wykorzystanie tego rodzaju narzÚdzia jest istotnÈ zmianÈ w kwestii dotychczasowej konwencji okreĂlajÈcej sposób
prowadzenia polityki pieniÚĝnej. Jednak, jak wspomniano w opracowaniu, liczba
banków centralnych wykorzystujÈcych skup aktywów prywatnych jako element
swojej polityki bilansu roĂnie. Jest kilka tego przyczyn. Po pierwsze, banki centralne czasami nie mogÈ zastosowaÊ mniej „niekonwencjonalnej” alternatywy w postaci nabywania obligacji rzÈdowych. Po drugie, wïadze monetarne niejednokrotnie
wykorzystujÈ jÈ jako uzupeïnienie polityki quasi-zarzÈdzania dïugiem publicznym,
gdyĝ pozwala ono na bezpoĂredniÈ ingerencjÚ w rynek. Jednak, jak pokazaïa powyĝsza analiza, jest to rozwiÈzanie ryzykowne. Ewentualne straty poniesione przez
bank centralny mogÈ odbiÊ siÚ na jego wiarygodnoĂci, a tym samym zdolnoĂci do
osiÈgniÚcia dïugofalowych celów polityki pieniÚĝnej, jakimi jest m.in. stabilnoĂÊ
cen. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe ze wzglÚdu na brak alternatyw oraz czÚsto równieĝ brak
koordynacji w prowadzeniu polityki finansowej, banki centralne odwoïujÈ siÚ do
tego rozwiÈzania wybierajÈc je jako rozwiÈzanie suboptymalne.

Streszczenie
Liczba banków centralnych posiadajÈcych w swoich bilansach papiery wartoĂciowe, których emitentem jest sektor prywatny, w ostatnich latach systematycznie
roĂnie. NiewÈtpliwie katalizatorem takich zmian byï kryzys subprime. W artykule
przedstawione zostaïy trzy motywy (cele) zakupu aktywów prywatnych przez banki
centralne: zarzÈdzanie rezerwami walutowymi, peïnienie funkcji poĝyczkodawcy
ostatniej instancji, prowadzenie polityki pieniÚĝnej w sytuacji niesprawnych kanaïów transmisji. AnalizujÈc przypadki banków centralnych wykorzystujÈcych ten
instrument, w artykule wskazano korzyĂci oraz ryzyko z nim zwiÈzane.
Sïowa kluczowe: polityka pieniÚĝna, skup aktywów prywatnych przez bank centralny, zarzÈdzanie rezerwami walutowymi, problem skrajnie niskich stóp procentowych, kryzys finansowy
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Abstract
The number of central banks that have in their balances securities issued by
private sector is constantly growing in recent years. Undoubtedly, the last financial
crisis was the catalyst for such changes. In this article there are three motives for
private assets purchase by central banks, described namely: an international reserves management, a lender of last resort function of central bank and monetary
policy in the situation of broken transmission mechanisms. The paper indicates
cases of purchase of private assets by central banks with a division based on the
motives mentioned above. Moreover, the profits and the risks of that policy (tools)
were pointed out.
Key words: monetary policy, private assets in balance sheet of central bank, international reserve management, the zero lower bound, financial crisis
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