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Streszczenie 

W ostatnich latach, w szczególności po globalnym kryzysie finansowym, banki 

centralne zwiększyły swoją aktywność na rynkach finansowych, przez co coraz większe 

znaczenie zyskały badania nad siłą finansową banku centralnego. Siła finansowa banku 

centralnego odnosi się do zdolności danego banku centralnego do finansowania operacji 

związanych z realizowaniem jego zadań ustawowych oraz kosztów operacyjnych z własnych 

środków, a także posiadania odpowiednich buforów finansowych do absorpcji materializacji 

ryzyk, na które jest on narażony. Z uwagi na fakt, że teorie w odniesieniu do koncepcji siły 

finansowej banku centralnego, jako ogólnego aspektu jego działań, nie są wystarczająco 

rozwinięte i wciąż podlegają debacie, konieczne jest wzmocnienie ram koncepcyjnych,  

w szczególności w zakresie określenia determinant ją kształtujących.  

Głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest określenie determinant 

kształtujących siłę finansową banków centralnych w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 

2005-2016. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu dokonano analizy koncepcji siły 

finansowej banku centralnego i jej uwarunkowań. Omówiono zarówno prace empiryczne, jak 

i teoretyczne z tego obszaru. Podkreślono znaczenie siły finansowej banku centralnego  

w kontekście prowadzonej przezeń polityki pieniężnej, stabilności sektora finansowego, 

niezależności oraz wiarygodności banku centralnego. Dokonano oceny wpływu otoczenia 

finansowego, w tym uregulowań prawnych, na siłę finansową banków centralnych UE. 

Przeanalizowano regulacje dotyczące zasad podziału wyników finansowych banków 

centralnych UE oraz skutki przyjęcia różnych zasad rachunkowości na wysokość buforów 

finansowych banków centralnych. Przedstawiono także główne przyczyny powstawania strat 
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w bankach centralnych oraz analizę możliwości ich pokrycia, w tym możliwości ich 

rekapitalizacji przez rządy poszczególnych państw członkowskich UE.  

W oparciu o dokonany przegląd literatury zidentyfikowano czynniki, które mogą mieć 

wpływ na siłę finansową banku centralnego. Skonstruowano modele panelowe, za pomocą 

których zbadano zależności pomiędzy siłą finansową poszczególnych banków centralnych UE 

a czynnikami instytucjonalnymi, charakterystycznymi dla danego banku centralnego, a także 

czynnikami makroekonomicznymi i czynnikami dotyczącymi sektora bankowego. Na 

podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wzrost PKB, wskaźnik wpłaty zysku 

do budżetu, możliwość rekapitalizacji, rentowność aktywów oraz udział oficjalnych aktywów 

rezerwowych w sumie bilansowej mają istotny dodatni wpływ na siłę finansową banku 

centralnego. Natomiast inflacja oraz wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych mają istotny 

ujemny wpływ na siłę finansową banku centralnego. Dokonano także analizy porównawczej 

banków centralnych UE oraz wskazano różnice pomiędzy siłą finansową banków centralnych 

Eurosystemu, a siłą finansową banków centralnych z krajów UE, które nie przyjęły wspólnej 

waluty. Dodatkowo opracowano ranking wszystkich banków centralnych UE według miary 

ich siły finansowej dla każdego roku w analizowanym okresie.  

Oprócz wskazania praktycznych implikacji wyników badania, omówiono także 

problematyczne obszary związane z oceną siły finansowej banku centralnego, wskazując 

możliwe przyszłe kierunki badań w tym obszarze. 
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