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Od 1989 roku dokonywała się w Polsce ewolucja rozwiązań w zakresie 

polityki pieniężnej. Dotyczyło to zarówno jej celów, strategii, jak i 

instrumentów. Zmiany te podyktowane były wieloma czynnikami, z których 

wśród najważniejszych należy wymienić (i) transformację ustrojową, (ii) szybki 

rozwój sektora bankowego, (iii) konieczność harmonizacji z rozwiązaniami 

Eurosystemu czy wreszcie (iv) walkę ze skutkami kryzysu finansowego 

zapoczątkowanego w 2007 roku. Z tego względu Polska stanowi niezmiernie 

ciekawy obiekt badań nad polityką pieniężną i właśnie polskiej polityce 

pieniężnej w dominującej mierze poświęcono niniejszą publikację. 

Biorąc pod uwagę wieloaspektowość zmian dotyczących polityki 

pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski po 1989 roku, 

zdecydowano się skupić w niniejszej publikacji głównie na instrumentach 

polityki pieniężnej. Ich klasyfikację przedstawiono w rozdziale pierwszym. W 

rozdziałach od drugiego do piątego zaprezentowano podstawowe standardowe 

instrumenty polityki pieniężnej wykorzystywane w Polsce po 1989 roku, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich ewolucji w kierunku wymagań stawianych 

przez współczesną politykę pieniężną. Za punkt odniesienia w tych 

rozważaniach przyjęto rozwiązania stosowane przez Europejski Bank 

Centralny. W rozdziale szóstym opisano szczegółowo działania podjęte przez 

Narodowy Bank Polski i Europejski Bank Centralny w zakresie 

niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej w okresie walki z kryzysem 

finansowym. Rozdział siódmy stanowi uzupełnienie i podsumowanie rozważań 

z rozdziałów wcześniejszych. Badania zawarte w pracy zilustrowano tabelami i 

schematami oraz poparto licznymi wykresami. Na końcu każdego z rozdziałów 

umieszczono pytania i zadania pomagające potwierdzić zdobytą w trakcie 

lektury wiedzę. 

Przygotowując niniejszą publikację, wykorzystano wiele publikacji 

wybitnych specjalistów z dziedziny polityki pieniężnej, jak i raportów NBP i 

EBC. Szczegółowa bibliografia została umieszczona na końcu każdego 

rozdziału. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w dużej mierze przedstawione w 

niniejszym opracowaniu treści przygotowano na podstawie wcześniejszej 

publikacji autorów pt. Współczesna polityka pieniężna – instrumenty. 

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość i coraz to nowsze wyzwania stające 

przed polityką pieniężną wymagały aktualizacji poprzedniego wydania 

materiałów dydaktycznych pt. Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej, 

opublikowanego w 2012 roku. Przedkładana Czytelnikowi  pozycja stanowi 

drugie z kolei wydanie, uzupełnione o najnowsze informacje dotyczące 

opisywanej tematyki.  


