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SYNTEZA 
 

1. Stopa procentowa jest w ramach strategii BCI głównym instrumentem, za pomocą któ-
rego NBP realizuje cel inflacyjny. Utrzymanie stóp procentowych na międzybankowym 
rynku depozytów na pożądanym poziomie wymaga odpowiedniego zarządzania płynno-
ścią sektora bankowego. Podstawowym instrumentem oddziaływania na stopy procen-
towe są z reguły operacje otwartego rynku. Poza operacjami otwartego rynku do kon-
troli stóp procentowych wykorzystywane są również rezerwa obowiązkowa i operacje 
kredytowo - depozytowe. 

2. Rezerwa obowiązkowa redukuje wpływ zmian płynności wynikających z czynników 
autonomicznych na rynkowe stopy procentowe oraz kreuje popyt na płynność. W celu 
dopasowania podaży środków na rachunkach banków w banku centralnym do poziomu 
wynikającego z obowiązku utrzymywania rezerwy, bank centralny wykorzystuje opera-
cje otwartego rynku oraz stawia do dyspozycji banków komercyjnych operacje kredyto-
wo - depozytowe, pozwalające na eliminowanie wahań płynności.  

3. Zmiany sumy środków na rachunkach banków są determinowane (obok operacji prowa-
dzonych poprzez bank centralny) przez czynniki autonomiczne. Pozostają one poza 
wpływem banku centralnego, choć dotyczą jego własnego bilansu. Wśród najważniej-
szych czynników autonomicznych można wyróżnić: skup i sprzedaż walut przez bank 
centralny wynikający z transakcji klientów (głównie budżetu), zmiany stanów środków 
na rachunkach jednostek sektora publicznego, wpłaty z zysku do budżetu, zmiany obie-
gu pieniądza gotówkowego oraz zmiany poziomu rezerwy obowiązkowej, wynikające ze 
zmiany bazy naliczania. 

4. W 2002 r., wobec utrzymującej się nadpłynności, głównym instrumentem wpływania 
NBP na rynkowe stopy procentowe były absorbujące płynność operacje otwartego ryn-
ku. Podstawowym typem operacji otwartego rynku, wytyczającym kierunek prowa-
dzonej polityki pieniężnej, pozostawała emisja bonów pieniężnych NBP z 28-
dniowym terminem zapadalności. Stopą referencyjną, informującą o bieżącym kierun-
ku polityki pieniężnej, była ustalana przez RPP stopa określająca minimalne oprocento-
wanie podstawowego typu operacji otwartego rynku. Wpływała ona na poziom stóp ofe-
rowanych na międzybankowym rynku depozytów o 1-miesięcznym terminie zapadalno-
ści. Począwszy od lutego 2002 r., emisja 28-dniowych bonów pieniężnych NBP odby-
wała się regularnie � raz w tygodniu. 

5. W ramach operacji o charakterze strukturalnym NBP kontynuował sprzedaż w trybie 
bezwarunkowym skonwertowanych obligacji skarbowych. Rentowność sprzedawanych 
obligacji była ustalana na przetargu i uwzględniała uwarunkowania rynkowe. Celem 
tych operacji była trwała redukcja skali nadpłynności. W 2002 r. NBP zaoferował do 
sprzedaży skonwertowane obligacje Skarbu Państwa o wartości nominalnej 14.020 mln 
zł. Łącznie zaakceptował oferty o wartości nominalnej 5.300 mln zł, która to kwota od-
powiadała skali absorpcji nadpłynności z sektora bankowego w wysokości 5.418 mln zł.  

6. Skala prowadzonych operacji otwartego rynku uzależniona była od kształtowania się 
czynników autonomicznych i pozostałych operacji NBP, wpływających na płynność 
sektora bankowego. Zmianę skali płynności, jaka dokonała się w ciągu 2002 r., obrazuje 
zmiana średniego salda operacji otwartego rynku między grudniem 2001 r. a grudniem 
2002 r. W 2002 roku nastąpiło zmniejszenie operacyjnej nadpłynności o 2.738 mln 
zł (saldo bonów pieniężnych z terminem zapadalności do 1 miesiąca wyniosło w grudniu 
2001 r. średnio 8.123 mln zł, natomiast w grudniu 2002 r. � 5.385 mln zł). Spadek ten 
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wynikał z przewagi czynników ograniczających płynność operacyjną nad czynnikami ją 
kreującymi. 

7. W kierunku zmniejszenia operacyjnej nadpłynności (wg średnich wartości dla okresów 
utrzymywania rezerwy obowiązkowej) oddziaływały: operacja outright (5.519 mln zł), 
przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu (4.556 mln zł), zakup obligacji NBP przez 
PKO BP S.A. (3.200 mln zł), wzrost salda środków złotowych na rachunkach sektora 
budżetowego (2.212 mln zł), sprzedaż walut netto przez NBP (2.081 mln zł) oraz wzrost 
rachunków bieżących banków w NBP (1.214 mln zł).  

8. W kierunku zwiększenia płynności działały przede wszystkim: wykup bonów 91-
dniowych (7.312 mln zł), wycofanie lokaty terminowej przez PKO BP S.A. (4.000 mln 
zł), wpłata z zysku NBP do budżetu (2.582 mln zł) oraz wypłata dyskonta od bonów 
pieniężnych NBP (1.169 mln zł). 

9. W ramach operacji kredytowo-depozytowych banki mogły korzystać z kredytu lombar-
dowego oraz depozytu na koniec dnia. Kredyt lombardowy określał maksymalny koszt 
pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym. Banki korzystały z kredytu lombar-
dowego w sytuacji krótkotrwałych niedoborów płynności. Depozyt na koniec dnia 
umożliwiał bankom deponowanie w NBP nadwyżek płynnych środków z terminem 
zwrotu w następnym dniu operacyjnym.  

10. Kredyt techniczny, tj. kredyt w ciągu dnia, służył bankom do usprawnienia rozliczeń w 
ciągu dnia operacyjnego i tym samym przyczyniał się do rozwoju rynku międzybanko-
wego. 

11. W 2002 roku RPP ośmiokrotnie podjęła decyzję o obniżeniu oficjalnych stóp NBP. 
Obniżki te były stopniowe i w sumie poziom głównej stopy NBP � stopy referencyjnej � 
został obniżony o 4,75 pkt. proc. Stopa referencyjna, która w grudniu 2002 r. wynosiła 
6,75%, wpływała na oprocentowanie depozytów oferowanych na rynku międzybanko-
wym o okresie zapadalności porównywalnym z prowadzonymi operacjami otwartego 
rynku, tj. WIBOR 1M. Stopa lombardowa oraz depozytowa NBP wyznaczały zaś kory-
tarz wahań stawek rynkowych. Szerokość korytarza była stopniowo dostosowywana 
do poziomu stóp procentowych NBP, w wyniku czego różnica pomiędzy poziomem sto-
py depozytowej i lombardowej została zmniejszona z 8 pkt. proc. na początku stycznia 
do 4 pkt. proc. na koniec grudnia.  

12. W 2002 r. podjęto prace nad dalszą modyfikacją systemu operacji otwartego rynku. Pod-
stawowa zmiana systemu dotyczyła skrócenia podstawowych operacji otwartego 
rynku do 14 dni, co miało na celu ułatwienie zarządzania płynnością bankowi centralnemu 
oraz bankom komercyjnym. Została ona wprowadzona w styczniu 2003 r., co zbliżyło pol-
ski system do standardów Eurosystemu. 
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1. ROLA OPERACJI OTWAR-
TEGO RYNKU W INSTRU-
MENTARIUM POLITYKI 
PIENIĘŻNEJ NBP 

 
 
 

1.1 Kształtowanie się płynności sektora 
bankowego w Polsce 

 
Kierunek i rodzaj operacji stosowanych przez 
bank centralny zależy od istniejących uwarun-
kowań rynkowych, a w szczególności pozycji 
płynnościowej sektora bankowego.  

Sytuację, w której bank centralny jest na trwałe 
dłużnikiem netto banków komercyjnych z 
tytułu operacji krótko- i długookresowych 
łącznie, określamy jako nadpłynność struk-
turalną. Przypadek zaś, w którym bank cen-
tralny jest dłużnikiem netto banków z tytułu 
operacji krótkoterminowych, nazywamy nad-
płynnością operacyjną.  

Pojawienie się nadpłynności w Polsce było 
wynikiem szybkiego przyrostu aktywów NBP, 
przewyższającego przyrost pieniądza rezer-
wowego. Główną przyczyną takiego stanu był 
skup walut netto prowadzony w latach 1995 � 
1998 w ramach interwencji walutowych oraz 
transakcji fixingowych. Operacje te były kon-
sekwencją przyjętej przez NBP polityki kur-
sowej, która miała na celu niedopuszczenie do 
nadmiernego umocnienia polskiej waluty. 
Stopniowe �uwalnianie� kursu złotego i za-
przestanie interwencji na rynku walutowym 
zahamowały szybki przyrost rezerw zagranicz-
nych banku centralnego i kreację nadpłynności 
w sektorze. 

W 2002 r. Narodowy Bank Polski realizował 
politykę pieniężną w warunkach zarówno 
strukturalnej, jak i operacyjnej nadpłynności. 
Kontynuowane były działania mające na celu 
ograniczenie przede wszystkim nadpłynności 
strukturalnej. Bank centralny uznał za wysoce 
niepożądaną dla realizacji polityki pieniężnej 
sytuację zmiennej pozycji płynnościowej sek-
tora bankowego, w której zmuszony by został 
do naprzemiennego stosowania operacji zasila-
jących i absorbujących. Konieczność taka nie 
wystąpiła pomimo stopniowego ograniczania 
nadpłynności operacyjnej, jak i strukturalnej.  

W porównaniu z grudniowym okresem utrzy-
mywania rezerwy obowiązkowej w 2001 r., 
średni poziom emitowanych bonów pienięż-
nych spadł z 15,62 mld zł (bony 28� i 91-
dniowe łącznie) do 5,39 mld zł w grudniu 2002 
r. Płynność operacyjna zmniejszyła się głównie 
za sprawą prowadzenia operacji outright, 
sprzedaży walut netto, wzrostu poziomu lokat 
Ministerstwa Finansów oraz wzrostu poziomu 
pieniądza gotówkowego w obiegu. Nadpłyn-
ność generowały w największym stopniu 
czynniki takie jak: wpłata z zysku NBP do 
budżetu oraz dyskonto i odsetki wypłacone 
bankom z tytułu zapadających operacji absor-
bujących płynność. 

 

1.2 System operacyjny NBP 
 
W ramach strategii bezpośredniego celu infla-
cyjnego, realizowanego przez NBP, głównym 
instrumentem jego realizacji jest stopa procen-
towa. RPP podejmując decyzje odnośnie po-
ziomu oficjalnych stóp procentowych NBP 
stara się osiągnąć zakładany w założeniach 
polityki pieniężnej poziom inflacji.  

Istnienie efektywnego rynku lokat międzyban-
kowych umożliwia bankowi centralnemu reali-
zację polityki pieniężnej i oddziaływanie na 
sytuację gospodarczą przy wykorzystaniu ryn-
kowych instrumentów polityki pieniężnej. 
Oddziaływanie to polega na kształtowaniu 
wybranej stopy procentowej rynku lokat mię-
dzybankowych na poziomie spójnym z przyję-
tym celem. Kontrola stóp rynku międzyban-
kowego ma pośredni wpływ na oprocentowa-
nie kredytów i depozytów w bankach komer-
cyjnych, co z kolei oddziałuje na decyzje doty-
czące konsumpcji i inwestycji, a w efekcie na 
sferę realną i inflację. 

Zmiany stanu rachunków bieżących banków, 
wywołane czynnikami autonomicznymi, są 
przedmiotem analiz i prognoz banku central-
nego. Na ich podstawie podejmowane są decy-
zje dotyczące skali operacji otwartego rynku. 
Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiąz-
kowej przez banki ułatwia utrzymywanie stóp 
rynkowych na pożądanym poziomie. 

W 2002 r., w warunkach utrzymującej się ope-
racyjnej nadpłynności sektora bankowego, 
NBP oferował bankom sprzedaż aktywów w 
ramach operacji otwartego rynku. Odgrywają 
one kluczową rolę w kontroli poziomu krótko-
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terminowych stóp procentowych. RPP dokona-
ła podziału operacji otwartego rynku, możli-
wych do wykorzystania przez NBP, na: 

1. operacje podstawowe, 

2. operacje dostrajające , 

3. operacje strukturalne. 

Do operacji podstawowych, wytyczających 
kierunek prowadzonej polityki pieniężnej, 
należała emisja 28-dniowych bonów pienięż-
nych NBP. Stopą referencyjną, informującą o 
bieżącym kierunku polityki pieniężnej, była 
stopa określająca minimalne oprocentowanie 
podstawowego typu operacji otwartego rynku. 
Wpływała ona na poziom stóp oferowanych na 
międzybankowym rynku depozytów o okre-
ślonym terminie zapadalności.  

W sytuacji, kiedy na rynku pojawiłaby się 
nieoczekiwana zmiana stanu płynności, skut-
kująca niepożądanymi z punktu widzenia pro-
wadzonej polityki pieniężnej zmianami stóp 
rynkowych, bank centralny miał możliwość 
zastosowania operacji dostrajających. Do 
operacji dostrajających, które w 2002 r. mógł 
wykorzystać NBP, należały: 

1. emisja bonów pieniężnych NBP z termi-
nem zapadalności od 1 do 7 dni, 

2. warunkowy zakup od banków, w trybie 
przetargowym, bonów skarbowych na 
okresy wynoszące od 1 do 7 dni, 

3. przedterminowy wykup bonów pienięż-
nych NBP 

W ramach operacji strukturalnych NBP 
sprzedawał w trybie bezwarunkowym skon-
wertowane obligacje skarbowe. Sprzedaż była 
prowadzona stopniowo, tak by jej wpływ na 
kształtowanie się krzywej dochodowości był 
możliwie ograniczony. Rentowność sprzeda-
wanych papierów była wyznaczana w trybie 
przetargowym na poziomie zbliżonym do ryn-
kowego. Operacja ta prowadziła do redukcji 
nadpłynności. 

Ważnym instrumentem realizacji polityki pie-
niężnej jest rezerwa obowiązkowa. Uśrednio-
ny system rezerwy ogranicza wpływ zmian 
płynności w sektorze bankowym na wahania 
stóp procentowych. Wynika to z obowiązku 
utrzymania odpowiedniej ilości środków na 
rachunkach bieżących banków komercyjnych 
w okresie utrzymywania rezerwy obowiązko-
wej.  

Stabilizacji stóp rynku międzybankowego słu-
żył dodatkowo korytarz wahań wyznaczony 
przez oprocentowanie operacji kredytowo-
depozytowych. Kredyt na koniec dnia pełnił 
rolę źródła krótkoterminowej płynności. Dawał 
bankom możliwość zaciągania kredytu na ko-
niec dnia na bazie O/N w banku centralnym. 
Jego oprocentowanie wyznaczało maksymalny 
koszt pozyskania pieniądza na rynku między-
bankowym i wskazywało górną granicę wahań 
krótkoterminowych stóp procentowych. W 
praktyce stawki O/N były w kilku okresach 
wyższe, ze względu na fakt, że niedobory 
płynności przekraczały wielkość dostępnego 
zabezpieczenia kredytu lombardowego, jakim 
dysponowała część banków. Depozyt na ko-
niec dnia umożliwiał bankom lokowanie wol-
nych środków na termin O/N w banku central-
nym. Instrument ten pozwalał zaabsorbować 
nadwyżkową płynność, wyznaczając jednocze-
śnie dolną granicę wahań krótkoterminowych 
stóp procentowych. 

Operacje otwartego rynku prowadzone były z 
grupą banków � dealerów rynku pieniężnego 
(12 banków) oraz Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym (tylko w przypadku emisji 
bonów pieniężnych). Banki � dealerzy zostały 
wyłonione w oparciu o jednolite kryteria kwa-
lifikacyjne Indeksu Aktywności Dealerskiej 
(IAD). W odróżnieniu od operacji otwartego 
rynku, operacje kredytowo-depozytowe zawie-
rane były z bankiem centralnym z inicjatywy 
banków. 

Dodatkowym instrumentem, mającym na celu 
stabilizację stawek rynkowych, był kredyt w 
ciągu dnia. Pełnił on rolę narzędzia regulują-
cego płynność rozrachunku międzybankowego 
� to zabezpieczona, nieoprocentowana, spłaca-
na w ciągu dnia operacyjnego, forma pożyczki 
z banku centralnego. 
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2. ANALIZA CZYNNIKÓW 
WPŁYWAJĄCYCH NA 
PŁYNNOŚĆ SEKTORA 
BANKOWEGO 

 
 
 
2.1 Czynniki determinujące płynność  
      sektora bankowego 
 
W 2002 roku nastąpił spadek operacyjnej 
płynności banków  (mierzonej jako średnie 
miesięczne saldo bonów pieniężnych NBP z 
terminem zapadalności do 1 miesiąca) o 2.738 
mln zł1. W ciągu okresu utrzymywania rezer-
wy obowiązkowej w danym miesiącu występu-
ją znaczne dzienne wahania skali płynności w 
bankach. Wynika to z faktu, iż rezerwa obo-
wiązkowa jest uśredniona i banki, danego dnia, 
mogą utrzymywać poziom środków na swoich 
rachunkach znacząco odbiegający od poziomu 
wymaganego. W związku z tym, zmiana śred-
niego salda operacji otwartego rynku między 
grudniem 2001 roku  a grudniem 2002 roku 
obrazuje skalę zmiany płynności, jaka dokona-
ła się w ciągu 2002 roku. Saldo bonów pie-
niężnych NBP z 28-dniowym terminem zapa-
dalności w grudniowym okresie utrzymania 
rezerwy obowiązkowej w 2001 roku wynosiło 
średnio 8.123 mln zł, natomiast w grudniu 
2002 roku zmniejszyło się do kwoty 5.385 mln 
zł. 

 

W kierunku zmniejszenia płynności oddziały-
wały: 

 

1. Sprzedaż obligacji skonwertowanych z 
portfela NBP  5.519 mln zł 

2. Przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu
    4.556 mln zł 

3. Zakup obligacji NBP przez PKO BP S.A.
    3.200 mln zł 

                                                           
1 W wielkości tej nie uwzględniono spadku salda 
91-dniowych bonów pieniężnych NBP w wysoko-
ści 7,5 mld zł ze względu na bilateralny charakter 
umowy pomiędzy NBP a PKO BP S.A. Bony te 
zostały wykupione przez bank centralny na począt-
ku 2002 r. Po uwzględnieniu tego rodzaju bonów 
nadpłynność operacyjna spadłaby w 2002 r. o 
10.238 mln zł. 

4. Wzrost salda złotowych środków budże-
towych   2.212 mln zł 

5. Sprzedaż walut netto przez NBP 
    2.081 mln zł 

6. Wzrost rachunków bieżących banków w 
NBP   1.214 mln zł 

7. Wykup obligacji skarbowych nominowa-
nych w USD     761 mln zł 

8. Spłata kredytów refinansowych 
       491 mln zł 

     

Razem    20.034 mln zł 
 

 

W kierunku zwiększenia skali nadpłynności 
oddziaływały: 

 

9. Wykup bonów 91-dniowych od PKO BP 
S.A.   7.312 mln zł 

10. Wycofanie lokaty terminowej przez PKO 
BP S.A.   4.000 mln zł 

11. Wypłata z zysku NBP do budżetu państwa
    2.582 mln zł 

12. Pozostałe pozycje netto2  
    1.268 mln zł 

13. Wypłata dyskonta od bonów pieniężnych 
NBP 28-dniowych     981 mln zł 

14. Zmniejszenie depozytów na koniec dnia 
przez banki      614 mln zł 

15. Wypłata odsetek od obligacji NBP 
       193 mln zł 

16. Wypłata dyskonta od bonów pieniężnych 
NBP 91-dniowych     188 mln zł 

17. Wypłata odsetek od lokaty PKO BP S.A.
       147 mln zł 

                                                           
2 Wzrost płynności w pozostałych pozycjach netto 
w 2002 roku w kwocie 1.268 mln zł wynikał głów-
nie ze zmiany następujących pozycji: 

a) koszty odsetek od lokat terminowych i od ra-
chunków bieżących sektora publicznego, 

b) koszty działania NBP, 

c) stan środków na rachunkach ZUS, rachunkach 
pomocniczych oraz środków ubezpieczeń spo-
łecznych. 
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18. Wypłata kredytu lombardowego dla ban-
ków        11 mln zł 

 

Razem    17.296 mln zł 

 

Przedstawione przepływy dotyczą stanów 
średniomiesięcznych, tj. obrazują różnicę 
średniego stanu wyszczególnionych wielkości 
w grudniu 2002 roku do średniego stanu w 
grudniu 2001 roku. Omówienie przyczyn, kie-
runków i uwarunkowań zmian czynników 
płynności w 2002 roku znajduje się w kolej-
nych podrozdziałach niniejszego raportu. 

 
2.2 Skup i sprzedaż walut przez NBP 
 
Transakcje walutowe NBP, mające wpływ na 
zmiany płynności systemu bankowego,  wyni-
kały głównie z obsługi operacji zagranicznych 
Skarbu Państwa.  

Obsługa zadłużenia zagranicznego w 2002 r. 
przebiegała podobnie jak w roku poprzednim. 
Zobowiązania płatnicze w walutach obcych 
były realizowane (do wysokości salda) w dużej 
części ze środków pochodzących z  emisji 
obligacji nominowanych w tych walutach, 
znajdujących się na rachunku walutowym Mi-
nisterstwa Finansów w GOWD NBP. W mi-
nionym roku zasilany on był kilkakrotnie 
przez: 

�� emisję euroobligacji w wysokości 750 mln 
EUR w dniu 12.03.02,   

�� emisję obligacji dolarowych w wysokości 
989 mln USD w dniu 03.07.02, 

�� sprzedaż obligacji skarbowych rządu USA 
� collateral � w wysokości 153 mln zł w 
dniu 30.08.02, 

�� emisję obligacji dolarowych w wysokości 
400 mln USD w dniu 13.09.02, 

��wpływ z kredytu rewolwingowego w kwo-
cie 875 mln USD w dniu 25.10.02, 

�� emisję obligacji w funtach brytyjskich w 
wysokości 396 mln GBP w dniu 18.11.02. 

Wpływy z innych tytułów na rachunek walu-
towy były ograniczone, gdyż płatności prywa-
tyzacyjne dokonywano wyłącznie w złotych.3  

Transakcje dokonywane w drodze zakupu lub 
sprzedaży walut do NBP wpływały na poziom 
płynności sektora bankowego. 

Na skup walut przez NBP miały wpływ przede 
wszystkim następujące operacje: 

�� Ministerstwo Finansów dokonało przed-
terminowej spłaty obligacji Brady�ego, 
co spowodowało obniżenie zadłużenia 
zagranicznego Polski i umożliwiło 
uwolnienie części collateralu4. W 
związku z tym w dniu 30.08.2002 r. 
NBP skupił waluty na kwotę 54,89 mln 
USD o równowartości 228,94 mln zł. 

�� W dniu 13.09.2002 r. nastąpiło rozlicze-
nie transakcji z tytułu emisji obligacji na 
rynki zachodnie w walucie obcej, za któ-
re Ministerstwo Finansów otrzymało 
środki w wysokości 427 mln USD, z 
czego 27 mln USD (113 mln zł) zostało 
skupione przez NBP. 

Sprzedaż walut przez NBP miała miejsce 
głównie w następujących operacjach: 

�� Spłata kapitału i odsetek wobec państw 
zrzeszonych w Klubie Londyńskim 
przypadała pod koniec kwietnia, w mo-
mencie braku wystarczającej ilości 
środków na rachunku walutowym. W tej 
sytuacji w dniu 29.04.2002 r. MF zaku-
piło od NBP waluty na kwotę 402 mln 
zł, z przeznaczeniem na spłatę zadłuże-

                                                           
3 Ministerstwo Finansów planowało w 2002 r. 
przychody z prywatyzacji na poziomie 6.500 mln 
zł. Faktycznie zostały one zrealizowane w wysoko-
ści  2.750 mln zł. 
4Collateral - zabezpieczenie dla długu zagraniczne-
go RP w ramach umowy w sprawie redukcji i reor-
ganizacji niegwarantowanego zadłużenia Polski z 
Klubem Londyńskim, podpisanego we wrześniu 
1994 r. 
Zgodnie z umową, w ramach zamiany pozostałego 
po redukcji zadłużenia zagranicznego, rząd polski 
wyemitował 20- i 30-letnie obligacje nominowane 
w USD. Dla zabezpieczenia części tej emisji rząd 
RP zakupił zerokuponowe obligacje skarbowe USA 
z 30-letnim terminem zapadalności za kwotę 620 
mln USD. Obligacje te zostały zdeponowane w 
Banku Rezerwy Federalnej. Ich zapadalność przy-
pada na 28 października 2024 r. i w tym momencie 
ich wartość pokryje płatności kapitałowe wynikają-
ce z wykupu naszych 30-letnich obligacji. 
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nia zagranicznego. 

�� W dniu 30.09.2002 r. nastąpiło rozlicze-
nie zakupu walut przez MF na kwotę 
1.637 mln zł na spłatę kapitału i odsetek 
wobec państw zrzeszonych w Klubie Pa-
ryskim.  

�� W dniu 12.12.2002 r. miała miejsce 
płatność zaliczki na zakup samolotu 
transportowego CASA, co finansowane 
było poprzez dodatkowy zakup walut w 
NBP na kwotę 26,44 mln EUR     
(105,76 mln zł). 

NBP obsługiwał rozliczenia z tytułu kredytów 
zaciąganych przez Rząd RP w między-
narodowych instytucjach finansowych i innych 
państw (w ramach umów międzynarodowych) 
oraz z tytułu programów pomocowych Unii 
Europejskiej. Transakcje te były realizowane 
przez Departament Zagraniczny oraz przez 
Główny Oddział Walutowo - Dewizowy.  

 
2.3 Kredyty refinansowe 
 
Zadłużenie banków z tytułu kredytów refinan-
sowych w NBP uległo, w stosunku do 2001 r., 
obniżeniu o 493,2 mln zł tj. o 8,8 % i ukształ-
towało się na koniec grudnia 2002 r. na po-
ziomie 5.090,0 mln zł. Zmniejszenie zobowią-
zań banków wobec NBP nastąpiło głównie w 
wyniku dokonanych przez banki spłat  kredytu 
refinansowego na inwestycje centralne. Spłaty 
te, zgodne z zawartymi z bankami umowami, 
spowodowały obniżenie zadłużenia z tytułu 
kredytu refinansowego na inwestycje centralne 
z kwoty 4.253,0 mln zł wg stanu na 31.12.2001 
r. do kwoty 3.809,6 mln zł na koniec 2002 r. 

Zadłużenie banków z tytułu kredytu redyskon-
towego wynoszące na koniec grudnia 2001 r. 
48,0 mln zł zostało całkowicie spłacone. W 
2002 r. banki nie redyskontowały weksli w 
NBP. 

 

Nieznacznemu obniżeniu (0,3 mln zł) uległo 
zadłużenie BHK S.A. w likwidacji w rachunku 
bieżącym w NBP.    

 

 

 

 

2.4 Środki złotowe sektora budżetowego  
      w NBP  
 

Środki złotowe sektora budżetowego były w 
2002 r. najbardziej zmiennym czynnikiem 
determinującym poziom płynności opera-
cyjnej sektora bankowego. 

W skład pozycji tej wchodziły: 
��środki jednostek budżetu państwa, 
��lokaty terminowe Ministerstwa Finansów 

w NBP, 
��środki funduszy celowych. 
 

Środki złotowe sektora publicznego w NBP 
w 2002 r.*
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* Na przełomie marca i kwietnia 2002 r. Departament Statystyki 
dokonał zmiany metodologii obliczania poziomu złotowych 
środków budżetowych (depozytów budżetowych). Do marca 
2002 r. były one kwalifikowane jako �Depozyty sektora budże-
towego�, a od początku kwietnia jako �Depozyty instytucji 
rządowych szczebla centralnego�. W wyniku zmiany metodolo-
gii z pozycji �Depozyty sektora budżetowego� wyłączono 
niektóre środki ZUS na rachunkach w GOWD oraz niektóre 
środki funduszu ubezpieczeń społecznych na rachunkach w O/O 
NBP. 

 
Na zmiany poziomu środków złotowych sekto-
ra budżetowego miały wpływ przepływy środ-
ków między bankami a budżetem, wynikające 
z: 
��wydatków budżetowych, 
��wpływów podatkowych, 
��rozliczeń z tytułu emisji skarbowych pa-

pierów wartościowych, 
��płatności związanych z pokrywaniem po-

trzeb pożyczkowych sektora publicznego 
(w tym wpływów z prywatyzacji), 

��innych tytułów. 

Mimo pewnych prawidłowości obserwowa-
nych w skali miesiąca (terminy płatności po-
datkowych są stałe i skumulowane w drugiej 
połowie miesiąca) oraz roku, przepływy środ-
ków budżetowych charakteryzowały się 
znaczną nieregularnością. Wpływało to nieko-
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rzystnie na precyzję planowania przez bank 
centralny operacji otwartego rynku. 

Najbardziej zmiennym składnikiem pozycji 
środki złotowe sektora budżetowego były w 
2002 r. lokaty terminowe Ministerstwa Fi-
nansów w NBP. 
Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych Ministerstwo Finansów w przy-
padku występowania przejściowych nadwyżek 
środków na centralnym rachunku budżetu pań-
stwa może dokonywać oprocentowanych lokat 
terminowych w NBP, które służą gromadzeniu 
środków na zabezpieczenie płynności budżetu 
państwa. 
Ministerstwo Finansów w 2002 r. dużo aktyw-
niej lokowało posiadane środki na lokatach 
terminowych w NBP w porównaniu do sytu-
acji z poprzednich lat. 
 

Średni poziom lokat terminowych Ministerstwa 
Finansów w NBP w kolejnych miesiącach

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

(w
 m

ln
 z
ł)

1999 2000 2001 2002  
 
Średni poziom lokat MF w NBP w ostatnich 
latach systematycznie rósł: 
 

(w mld zł) 
Rok Średni poziom lokat MF w NBP 
1999 1,66 
2000 2,93 
2001 3,59 
2002 7,26 

 
Najwyższy stan lokat utrzymywany był w trze-
cim kwartale 2002 r., kiedy przekraczał śred-
nio 10 mld zł (w lipcu 10,9 mld zł, w sierpniu 
10,4 mld zł, natomiast we wrześniu 10,7 mld 
zł). 

Ogółem w 2002 r. Ministerstwo Finansów 
złożyło w NBP 360 lokat terminowych, depo-
nując łącznie 363,0 mld zł (dla porównania w 
2001 r. MF zdeponowało w NBP 228,6 mld 
zł). MF składało w banku centralnym lokaty o 
jednostkowej wartości pomiędzy 100 a 3.000 
mln zł na okres od 3 do 19 dni. Wyjątek sta-

nowiły lokaty tworzone ze środków budżeto-
wych przeznaczonych na wypłatę roszczeń 
rentowo-odszkodowawczych obywateli pol-
skich poszkodowanych przez żołnierzy Fede-
racji Rosyjskiej, czasowo stacjonujących w 
Polsce. Jednostkowa wartość tych lokat wyno-
siła 2,1 mln zł. Lokaty były rolowane na okre-
sy do 28 dni. 
Oprocentowanie lokat terminowych MF w 
NBP miało w 2002 r. charakter rynkowy. 
Wysokość tego oprocentowania wyliczana 
była w oparciu o zależność liniową pomiędzy 
średnią rentownością bonów skarbowych o 
najkrótszym okresie wykupu, sprzedawanych 
na ostatnim przetargu bezpośrednio poprzedza-
jącym dzień ustanowienia lokaty i dochodowo-
ścią odpowiednio 1-dniowej (w przypadku 
lokat 3-, 4-, 5- i 6-dniowych) i 7-dniowej 
stawki WIBID (w przypadku lokat 7-dniowych 
i dłuższych) z ostatniego dnia roboczego po-
przedzającego termin ustanowienia lokaty. 

 
W 2002 r. oprocentowanie lokat termino-
wych MF kształtowało się na poziomie 
6,0%-15,3% i miało tendencję spadkową. 
Odsetki wypłacone Ministerstwu wyniosły 
łącznie w tym okresie 639,9 mln zł. 

 
Skala zmienności poziomu lokat MF utrzy-
mywanych w NBP, jak i częstotliwość tych 
zmian miały duże znaczenie dla jakości i 
efektywności prowadzonych przez bank 
centralny operacji otwartego rynku. NBP 
przy użyciu tych operacji bezpośrednio wpły-
wał na bieżącą sytuację płynnościową sektora 
bankowego. To zaś miało odzwierciedlenie w 
poziomie stawek depozytów kwotowanych na 
rynku międzybankowym. 

MF, ustanawiając lokaty w NBP, również (po-
średnio) wpływało na sytuację płynnościową 
sektora bankowego. Działo się tak, ponieważ 
Ministerstwo pozyskiwało środki na lokaty 
bezpośrednio od banków. Mechanizm tego jest 
następujący: 
��Dochody budżetowe są przekazywane na 

rachunek Ministerstwa Finansów w Naro-
dowym Banku Polskim z rachunków ban-
ków, w których podmioty przekazujące 
środki posiadają własne rachunki. Zatrzy-
manie środków na lokatach terminowych 
w banku centralnym (nierozdysponowanie 
ich w postaci bieżących wydatków budże-
towych) powoduje odpowiednie zmniej-
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szenie stanu środków będących w posiada-
niu banków. 

��Podobnie banki angażując się w zakup 
papierów wartościowych doprowadzają do 
zmniejszenia � przynajmniej chwilowo � 
ilości posiadanych płynnych środków. 

W konsekwencji powyższe działania Minister-
stwa Finansów � szczególnie w krótkich okre-
sach, w których dochodziło do gwałtownych 
zmian poziomu lokat z dnia na dzień � mogły 
prowadzić do zaburzeń płynnościowych na 
rynku międzybankowym. 

Sytuacja taka była szczególnie widoczna w 
2002 r., kiedy MF znacząco zwiększyło po-
ziom utrzymywanych w NBP lokat termino-
wych. Efektem tego były: 
��wpływ na zmniejszenie operacyjnej nad-

płynności sektora bankowego (poziom lo-
kat terminowych MF był jednym z oma-
wianych w tym rozdziale czynników od-
działujących na poziom bieżącej płynności 
banków), 

(w mln zł) 

Miesiąc Średni 
poziom lokat MF 

Średni poziom 
operacyjnej 

nadpłynności 
sektora 

bankowego 
Grudzień 2001 4.297,7 15.623,1 
Marzec 2002 4.876,6 15.435,2 

Czerwiec 2002 8.032,0 10.888,4 
Wrzesień 2002 10.719,9 7.600,0 
Grudzień 2002 5.429,6 5.385,3 

 
��okresowe zaburzenia płynnościowe sektora 

bankowego, których skutkiem był głównie 
gwałtowny wzrost w krótkich okresach 
stawek oprocentowania depozytów na ryn-
ku międzybankowym służących domyka-
niu pozycji płynnościowych banków (WI-
BOR O/N, T/N). Wykres pokazujący 
wpływ krótkookresowego wzrostu pozio-
mu lokat MF na stawki depozytów na ryn-
ku międzybankowym zamieszczony został 
na końcu materiału. 

 
Średni poziom środków złotowych sektora 
budżetowego zmieniał się w 2002 r. propor-
cjonalnie do zmian średniego poziomu lokat 
MF w NBP 5. 

                                                           
5 Należy pamiętać o wskazanej wcześniej zmianie 
metodologii obliczania poziomu złotowych środ-

 
2.5 Obieg pieniądza  
 

W 2002 r. nastąpił przyrost pieniądza go-
tówkowego w obiegu o 3.614,7 mln zł. W dniu 
31.12.2002 r. osiągnął poziom 46.745,0 mln zł. 
Oznaczało to obniżenie dynamiki o 8,38% w 
stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany obiegu gotówkowego w poszczegól-
nych miesiącach wykazywały wahania sezo-
nowe. Jak co roku zanotowano sezonowe 
spadki w styczniu i w maju oraz znaczny 
wzrost w końcu pierwszego kwartału oraz na 
koniec roku. Wzrost obiegu w ostatnich dniach 
roku związany jest z dokonywaniem rocznych 
rozliczeń. Druga połowa roku charakteryzowa-
ła się znacznie wolniejszym przyrostem obiegu 
pieniężnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
ków budżetowych (depozytów budżetowych) do-
konanej przez Departament Statystyki. 

Roczny przyrost pieniądza gotówkowego
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Nastąpiła zmiana struktury obiegu ogółem 
polegająca na obniżeniu udziału gotówki w 
kasach banków średnio w roku z ok. 10,2% w 
poprzednich latach do 8,86% w 2002 r. Zmia-
nę, która nastąpiła od kwietnia 2002 r., należy 
wiązać z wyeliminowaniem od marca możli-
wości utrzymywania części rezerwy obowiąz-
kowej (do 10% kwoty wymaganej) w formie 
gotówki zadeklarowanej w kasach banków. 
Spadek gotówki w kasach banków wyniósł w 
roku 364,4 mln zł. Jednocześnie nastąpił przy-
rost gotówki poza kasami banków o 3.407,4 
mln zł, tj. o 8,92%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2002 r. nastąpił dalszy rozwój rozliczeń 
bezgotówkowych przy wykorzystaniu kart 
płatniczych. Najczęściej wykorzystywane były 
karty płatnicze z funkcją wypłaty gotówki z 
bankomatu, które stanowiły 97% wydanych 
kart. Wartość transakcji dokonanych tego ro-
dzaju kartami w czwartym kwartale 2002 r 
stanowiła 98,7% wszystkich transakcji doko-
nywanych przy użyciu kart płatniczych. W 
2002 r. transakcje przeprowadzane za pomocą 
kart płatniczych wyniosły 109.314,4 mln zł. 
Kwota ta wzrosła w stosunku do roku po-
przedniego o 23,5%.  

 
 
2.6 Rachunek bieżący i rezerwa obo-
wiązkowa  

 
Rezerwę obowiązkową naliczają i utrzymują 
na rachunkach bieżących i rachunkach rezerwy 
obowiązkowej w NBP wszystkie banki z wy-
jątkiem banków, które decyzją Zarządu NBP 
na podstawie art.39 ust.3 ustawy o NBP były 

zwolnione z utrzymywania rezerwy obowiąz-
kowej w okresie realizacji programu postępo-
wania naprawczego. Kwota zwolnionej rezer-
wy na 31 grudnia 2002 r. wynosiła 1.104 mln 
zł.  

W 2002 r. Zarząd NBP nie podjął żadnej decy-
zji zwalniającej banki z obowiązku utrzymy-
wania rezerwy obowiązkowej. 

Podstawę naliczenia rezerwy obowiązkowej 
stanowią  środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach bankowych, środki uzyskane ze 
sprzedaży papierów wartościowych oraz inne 
środki  przyjęte przez bank podlegające zwro-
towi. Środki przyjęte od innego banku krajo-
wego, a także środki pozyskane z zagranicy na 
co najmniej dwa lata są wyłączone z podstawy 
naliczania rezerwy. Do 27 lutego 2002 r. zasa-
dy i tryb naliczania i utrzymywania przez ban-
ki rezerwy obowiązkowej określała uchwała  
nr 10/98 Zarządu NBP, a począwszy od 28 
lutego 2002 r.   uchwała nr 64/2001 Zarządu 
NBP z dnia 21 grudnia 2001 r. 

Do 27 lutego 2002 r. stopa rezerwy obowiąz-
kowej, ustalona  30 września 1999 r. uchwałą 
Rady Polityki Pieniężnej, wynosiła 5 % dla 
wszystkich rodzajów depozytów. Do 10 % 
rezerwy wymaganej banki mogły utrzymywać 
w formie zapasu gotówki w swoich kasach. 
Zatem efektywna stopa rezerwy obowiązkowej 
po odliczeniu gotówki wynosiła około 4,5 %. 

Od 28 lutego 2002 r. - zgodnie z uchwałą nr 
20/2001 RPP i uchwałą 64/2001 Zarządu NBP 
- stopa rezerwy obowiązkowej została obniżo-
na do 4,5 %  z jednoczesnym wyeliminowa-
niem możliwości utrzymywania rezerwy w 
formie gotówki w kasach banków. Decyzja ta 
nie miała wpływu na wielkość utrzymywanej 
rezerwy na rachunkach i tym samym na płyn-
ność sektora bankowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój kart płatniczych w kwartałach
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Zmiany w wysokości rezerwy obowiązkowej 
w 2002 r.     
              w mln zł 

Przyrost w ciągu kwarta-
łów 

 

L.p. Rezerwa: 

 

Stan na  

31.12.20
01 r. 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Stan na 

31.12.20
02 r. 

1. 

 

 Wymagana 
Ogółem z 
tego: 

13.669 

 

-468 -286 233 - 109 13.039 

1.1. Rezerwa na 
rachunku  
W NBP 

12.289 

 

912 -286 233 -109 13.039 

1.2. Zapas go-
tówki w 
kasach 
Banków 

 1.380 

 

0 0 0 0  0 

 

Na zmianę wielkości rezerwy obowiązkowej  
w stosunku do stanu na 31.12.2001 r. zasadni-
czy wpływ miały: 

- zakończenie okresu zwolnienia z rezer-
wy obowiązkowej z dniem 3 stycznia 
2002 r. jednego z banków,  

- obniżenie od 28 lutego 2002 r. stopy re-
zerwy obowiązkowej o 0,5 punktu , 

- minimalny - 0,4 % w skali rocznej - 
przyrost depozytów stanowiących pod-
stawę naliczania rezerwy obowiązkowej 
(spadek o 2% w II kwartale i o 1% w IV 
kwartale). 

We wszystkich okresach rezerwowych w 2002 
r. utrzymywała się nadwyżka średniego stanu 
środków rezerwy obowiązkowej na rachun-
kach bieżących w stosunku do wymaganego 
poziomu rezerwy i w poszczególnych okresach 
rezerwowych wahała się od 17 mln zł w lipcu 
do 80 mln zł w styczniu. Należy podkreślić, że 
wielkości dodatnich odchyleń w sektorze ban-
kowym były w 2002 r. znacznie niższe niż w 
latach poprzednich. 

Zmniejszenie różnic pomiędzy rezerwą wyma-
ganą a utrzymywaną w poszczególnych okre-
sach rezerwowych jest efektem poprawy za-
rządzania aktywami w bankach oraz wprowa-
dzenia nowych instrumentów ułatwiających 
zarządzanie środkami na rachunkach w NBP 
(kredyt techniczny, depozyt na koniec dnia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchylenia średniego stanu rachunku od poziomu wymaganej 
rezerwy obowiązkowej w poszczególnych okresach rezerwowych 

w latach  2000 - 2002

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
okresy rezerwowe

m
ln

 z
ł

 2000 r. 2001 r. 2002 r.



12

 

3. INSTRUMENTY NBP 
 
 
 
3.1 Operacje otwartego rynku � emisja  
      bonów pieniężnych NBP 
 
 

Średnia dzienna wielkość emisji bonów 
pieniężnych w 2002 r.
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W 2002 roku podstawowym instrumentem 
wykorzystywanym w celu kontroli poziomu 
płynnych rezerw banków oraz stabilizowa-
nia rynkowych stóp procentowych były ope-
racje otwartego rynku. 

W 2002 r. saldo operacji otwartego rynku - 
w ujęciu bilansowym - spadło ogółem o 7,0 
mld zł (biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje 
bonów pieniężnych NBP wyemitowanych w 
tym okresie). 31 grudnia 2002 r. dzienne saldo 
bonów pieniężnych NBP wyniosło 7,3 mld zł, 
natomiast w 31 grudnia 2001 r. � 14,3 mld zł. 

Popyt na bony pieniężne, podobnie jak w roku 
2001, przewyższał ich podaż. NBP zaoferował 
do sprzedaży w tym okresie bony pieniężne o 
wartości nominalnej 145,4 mld zł, otrzymując 
od banków oferty zakupu w wysokości 264,5 
mld zł � relacja 182%. Jednocześnie NBP za-
akceptował oferty zakupu o wartości nominal-
nej 135,5 mld zł.  

Podstawowym instrumentem wykorzysty-
wanym w 2002 r. w celu absorpcji płynności 
były bony pieniężne NBP o terminie zapa-
dalności 28-dni.  
Zgodnie z uchwałą RPP z dnia 29 stycznia 
2002 r., od lutego 2002 r. nastąpiła zmiana 
systemu prowadzenia operacji otwartego rynku 
przez NBP. Wprowadzona została zasada 
regularnej emisji bonów pieniężnych raz w 
tygodniu � w każdy piątek. Dokonane zmia-
ny były zgodne z Założeniami polityki pienięż-

nej na 2002 r. i przybliżyły krajowy system do 
rozwiązań stosowanych w Eurosystemie. Po-
nadto spowodowały one usprawnienie oraz 
zwiększenie efektywności zarządzania środ-
kami przez banki (wprowadzony został ele-
ment przewidywalności). 

Minimalną rentowność 28-dniowych bonów 
pieniężnych wyznaczał poziom stopy refe-
rencyjnej NBP. W 2002 r. RPP ośmiokrotnie 
podejmowała decyzję o redukcji tej stopy. W 
efekcie została obniżona z poziomu 11,5% w 
styczniu do 6,75% w grudniu. 

W 2002 r., podobnie jak w roku poprzed-
nim, banki formowały silne oczekiwania na 
obniżkę stóp procentowych NBP przed po-
siedzeniami RPP. W okresach tych banki, 
mimo znacznej redukcji ich ofert przez bank 
centralny, kupowały więcej bonów pienięż-
nych niż wynikało to z ich indywidualnych 
potrzeb płynnościowych. W konsekwencji 
zmuszone były do pozyskiwania środków po 
wysokiej cenie z rynku międzybankowego 
bądź banku centralnego.  

Skala spekulacji charakteryzowała się różną 
intensywnością. Ich największe nasilenie wy-
stąpiło w styczniu, wrześniu oraz listopadzie, 
na przetargach poprzedzających posiedzenia 
RPP. W okresach tych banki zgłaszały popyt 
na aukcji sprzedaży bonów pieniężnych 
przekraczający salda środków pieniężnych 
jakimi dysponowały na rachunkach w NBP. 
 

(w mln zł) 

Data 

Wartość 
bonów pie-
niężnych 

zapropono-
wana na 
przetargu 

Popyt 
banków na 

bony 
pieniężne 

Stan 
rachunków 

banków 
w NBP 

25.01.02 4.000 11.849 9.674
20.09.02 3.000 16.042 11.370
15.11.02 2.000 15.920 14.386
22.11.02 500 18.255 13.346

 

W 2002 r. NBP emitował wyłącznie bony 
pieniężne o zapadalności 28 dni. 
Ponadto w styczniu 2002 r. w portfelu banków 
komercyjnych znajdowały się bony pieniężne z 
91-dniowym terminem zapadalności, które 
zostały wykupione przez bank centralny do 16 
stycznia 2002 r. 
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Skala operacji otwartego rynku realizowanych 
w 2002 r. 

(w mln zł wg wartości nominalnej) 

 31 XII 
2001 

31 III 
2002 

30 VI 
2002 

30 IX 
2002 

31 XII 
2002 

XII 
2002 

(w por. 
do XII 
2001) 

bony 
pieniężne 
do 28-dni 

6 770,9 9 961,9 5 604,1 5 600,0 7 252,2 481,3

bony 
pieniężne 
91-dniowe 

7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7 500,0

suma 
operacji 14 270,9 9 961,9 5 604,1 5 600,0 7 252,2 -7 018,7

 
 
3.2 SPRZEDAŻ SKONWERTOWA- 
      NYCH OBLIGACJI SKARBU 
      PAŃSTWA Z PORTFELA NBP 
 
W 2002 r. Narodowy Bank Polski prowadził 
sprzedaż skonwertowanych obligacji zgodnie z 
�Założeniami Polityki Pieniężnej na 2002 r.�. 
Na 48 przetargach zaoferował do sprzedaży 
skonwertowane obligacje o wartości nominal-
nej 14.019 mln zł. Popyt zgłoszony przez in-
westorów w ciągu roku wyniósł 23.142 mln zł, 
co stanowiło 165% podaży. Łącznie NBP 
zaakceptował oferty o wartości nominalnej 
5.299 mln zł, tj. 38% zaoferowanej podaży i 
23% zgłoszonego popytu, co odpowiadało 
wartości aukcyjnej 5.418 mln zł. W rozli-
czeniu średnich wartości dla okresów 
utrzymywania rezerwy obowiązkowej kwo-
ta wyniosła 5.519 mln zł. Odpowiadała ona 
skali absorpcji nadpłynności z sektora ban-
kowego i była niższa o 457 mln zł aniżeli w 
2001 r. W 2002 r., na skutek m.in. obniżek 
podstawowych stóp procentowych NBP, ren-
towności obligacji wystawianych przez bank 
centralny do sprzedaży również spadały. Banki 
komercyjne, które zgłaszały oferty nabycia, 
próbowały zawyżać rentowności oferując zbyt 
niskie ceny. Powodowało to odrzucanie ofert 
przez NBP i w rezultacie mniejszą sprzedaż w 
całym roku w porównaniu do zgłaszanego 
popytu, a także w porównaniu do kwoty sprze-
daży tych obligacji roku poprzedniego.    

Standardową kwotą obligacji na przetargu było 
300 mln zł. Wyjątek stanowiły dwa przetargi, 
podczas których NBP zaoferował do sprzeda-
ży, pozostającą w portfelu, wartość obligacji 
konwersyjnych określonego rodzaju - 11 
kwietnia 2002 r., sprzedawano obligację 
TK1202 i jej podaż wyniosła 124 mln zł oraz 8 

sierpnia 2002 r., sprzedawano obligację 
CK0403 i podaż wyniosła 95 mln zł.   

W rozbiciu na poszczególne typy obligacji w 
2002 r. sprzedaż ich kształtowała się w nastę-
pujący sposób: 
 

Typ Zapadal- 
 Podaż Popyt Sprzedaż Maks. 

spread
Obligacji ność w mln zł w  mln 

zł w mln zł w pkt. 
proc.* 

OS 1002 12 paź 02 2400 5587 639 -0,061-
0,105 

TK 1202 22 gru 02 1024 2120 784 -0,034-
0,183 

CK 0403 22 kwi 03 1895 4192 1363 0,007-
0,129 

PK 0704 22 lip 04 5100 7035 1475 0,023-
0,159 

DK 0809 22 sie 09 3600 4208 1038 -0,016-
0,141 

 
*) różnica pomiędzy maksymalną zaakceptowaną ren-
townością na przetargu a średnią rentownością na rynku 
wtórnym obligacji o podobnym okresie zapadalności 
 
 
Obligacje o terminie wykupu 12.10.2002 
(OS 1002) 
 
W dniu 27.12.2001 r. została zawarta umowa 
pomiędzy MF i NBP dotycząca konwersji czę-
ści zobowiązań Skarbu Państwa, na zasadzie 
odnowienia długu. Będące w portfelu NBP 
obligacje zerokuponowe o terminie wykupu 
29.04.2002 r. (KO0402) o wartości nominalnej 
1.949 mln zł, zostały skonwertowane na obli-
gacje asymilowane do obligacji o stałym opro-
centowaniu i terminie wykupu 12.10.2002 r. 
(OS1002) o wartości nominalnej 1.821 mln zł. 
Wartość nominalna obligacji wydanych NBP 
została ustalona według cen rynkowych. Na 8 
przetargach w 2002 r. sprzedano w sumie ww. 
obligacje na kwotę nominalną 639 mln zł. 
Średnia rentowność na przetargach kształtowa-
ła się w granicach od 10,095% (styczeń) do 
8,709% (lipiec). W dniu 14.10.2002 r. Mini-
sterstwo Finansów wykupiło pozostającą w 
portfelu banku centralnego część omawianej 
obligacji asymilacyjnej o wartości nominalnej 
1.182 mln zł.  

 
Obligacje o terminie wykupu 22.12.2002 
(TK 1202) 
 
W 2002 r. obligacja była wystawiana do sprze-
daży czterokrotnie. Poziom oferowanych cen 
zakupu był korzystny i Narodowy Bank Polski 
sprzedał całą pulę ww. obligacji do 11 kwiet-
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nia 2002 r. W sumie od początku roku do po-
łowy kwietnia bank centralny sprzedał oma-
wiane papiery skarbowe na kwotę 784 mln zł. 
Średnia rentowność na przetargach kształtowa-
ła się w granicach od 10,486% (styczeń) do 
9,996% (luty). Największy odnotowany popyt 
przypadł na styczeń (926 mln zł), natomiast 
najmniejszym zainteresowaniem obligacje 
cieszyły się w kwietniu, kiedy to popyt wy-
niósł 235 mln zł. 
 
Obligacje o terminie wykupu 22.04.2003 
(CK 0403) 
 
Obligacja CK 0403 cieszyła się dużym zainte-
resowaniem inwestorów, co miało bezpośred-
nie przełożenie na oferowane ceny i wielkość 
zakupu tych papierów skarbowych przez 
uczestników przetargu. W ciągu 7 przetargów, 
na których oferowano do sprzedaży ww. obli-
gacje, NBP sprzedał je na kwotę 1.363 mln zł. 
Największy popyt zanotowano w czerwcu (865 
mln zł), natomiast najmniejszy w sierpniu (195 
mln zł).Ostatnim przetargiem, na którym były 
oferowane, był przetarg 8.08.2002 r., kiedy 
została sprzedana końcówka obligacji, 
pozostających w portfelu NBP. Średnia 
rentowność na przetargach kształtowała się w 
granicach od 9,989% (luty) do 8,197% 
(sierpień).   
Obligacje o terminie wykupu 22.07.2004 
(PK 0704) 
 
Obligacja PK0704 była najczęściej oferowaną 
na przetargach outright (17 razy) i sprzedano ją 
w kwocie 1.475 mln zł. Częstotliwość ofero-
wanej do sprzedaży obligacji szczególnie 
wzrosła od drugiej połowy października, kiedy 
ilość rodzajów oferowanych obligacji zmniej-
szyła się do dwóch. Największy popyt zanoto-
wano w sierpniu i listopadzie (odpowiednio 
745 i 685 mln zł), natomiast najmniejszy w 
kwietniu i marcu, kiedy to spadał poniżej 100 
mln zł. Na koniec 2002 r. w portfelu NBP po-
zostało 911 mln zł obligacji wg wartości no-
minalnej. Od rozpoczęcia sprzedaży obligacji 
skonwertowanych do końca 2002 r. sprzedano 
70% początkowej kwoty obligacji PK0704. 
Koniec roku charakteryzował się niskimi ce-
nami oferowanymi przez uczestników przetar-
gów, w wyniku czego obligacja ta nie została 
sprzedana do końca roku. Średnia rentowność 
na przetargach kształtowała się w granicach od 
9,589% (luty) do 6,040% (listopad). 
 

Obligacje o terminie wykupu 22.08.2009 
(DK 0809) 
 
Obligacja DK0809 była sprzedawana 12 razy 
w ciągu roku. Po ostatniej operacji outright w 
2002 r., dotyczącej ww. obligacji, w portfelu 
NBP pozostało 326 mln zł wg wartości nomi-
nalnej. Oznacza to, że od rozpoczęcia sprzeda-
ży obligacji skonwertowanych do końca 2002 
r. sprzedano 89% początkowej kwoty obligacji 
DK 0809. W ciągu całego roku wartość nomi-
nalna sprzedanych obligacji wyniosła 1.038 
mln zł. Średnia rentowność na przetargach 
kształtowała się w granicach od 8,684% (luty) 
do 5,997% (listopad). Największy popyt został 
zgłoszony w sierpniu � 780 mln zł, a najmniej-
szy w grudniu � 70 mln zł. 
 
Sprzedaż obligacji z portfela NBP od początku 
2000 r. kształtowała się następująco: 

 (wartości nominalne w mln zł) 

Symbol Nominał Oprocen-
towanie 

Wartość sprze-
danych 

Wartość port-
fela NBP 

TK1202 3076,265 10,0% 3076,265 - 
CK0403 3076,265 10,0% 3076,265 - 

PK0704 3076,265 8,5% 2165,000 911,265 

DK0809 3076,265 6,0% 2750,000 326,265 

OS1002 4133,911 12,0% 2680,415 - 

 16438,97  13747,945 1237,530 

 
 
3.3 Operacje kredytowo � depozytowe 
 
Do operacji kredytowo-depozytowych zalicza 
się kredyt lombardowy i depozyt na koniec 
dnia. 

Wykorzystywany przez banki kredyt lombar-
dowy zapewniał źródło dodatkowej płynności. 
Stopa kredytu lombardowego, określająca 
krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku 
międzybankowym, pełniła funkcję stopy mak-
symalnej. 

W 2002 r. średnie dzienne wykorzystanie kre-
dytu lombardowego wyniosło 169,7 mln zł, 
natomiast w poszczególnych kwartałach, 
przedstawiało się następująco: 

 I kwartał  - 285,7 mln zł, 

II kwartał - 176,5 mln zł, 

III kwartał  - 137,1 mln zł, 

IV kwartał -   81,4 mln zł. 
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Najwyższe - średnie w miesiącu - wykorzysta-
nie kredytu lombardowego wystąpiło w stycz-
niu i ukształtowało się w wysokości 717,5 mln 
zł, natomiast dzienne stany zadłużenia prze-
kraczały, pod koniec miesiąca stycznia nawet 8 
mld zł. 

W ciągu 2002 r. banki korzystały z kredytu 
lombardowego głównie w okresach kończą-
cych okresy utrzymywania rezerw obowiąz-
kowych. Szczególna sytuacja wystąpiła na 
przełomie stycznia i lutego. Banki, w oczeki-
waniu na obniżkę stóp procentowych NBP, 
zainwestowały znaczne środki w zakup bonów 
pieniężnych, co w powiązaniu z upływem 
okresu rezerwowego spowodowało, że bieżącą 
płynność uzupełniały kredytem z NBP. 

Odsetki od kredytów lombardowych, zapłaco-
ne przez banki w ubiegłym roku w wysokości 
21,2 mln zł, stanowiły 4,1% odsetek od kredy-
tów refinansowych. Zapłata odsetek następo-
wała ostatniego dnia miesiąca obrachunkowe-
go. 

Banki w roku ubiegłym lokowały nadwyżki 
płynnych środków na rachunkach lokat termi-
nowych w NBP. Instrument w formie depozy-
tu składanego na koniec dnia z terminem 
zwrotu w następnym dniu operacyjny został 
wprowadzony w dniu 1 grudnia 2001 r. Wyso-
kość jego oprocentowania ustala RPP(stopa 
depozytowa NBP). Instrument ten pełnił funk-
cję stopy minimalnej, ograniczając od dołu 
wahania stawek na rynku międzybankowym. 

W okresie styczeń - grudzień 2002 r banki 
złożyły lokaty typu O/N w NBP w łącznej 
wysokości 29,3 mld zł. Najwyższa miesięczna 
kwota ulokowanych w NBP środków banków 
wyniosła - w lutym 2002 r. - 14,4 mld zł. W 
ciągu roku jednostkowe depozyty banków 
wahały się od 19 tys. zł do 1,6 mld zł. Odsetki 
od lokat, płacone przez NBP wraz z ich zwro-
tem, ukształtowały się za 2002 r. na poziomie 
6,6 mln zł.     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operacje kredytowo-depozytowe NBP w 2002 r. 
(średnio w miesięcu)
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4. OPERACJE NBP A STOPY 
PROCENTOWE RYNKU 
MIĘDZYBANKOWEGO 

 
 
 
4.1 Zmiany oficjalnych stóp  
      procentowych NBP 

 
W 2002 roku, podobnie jak w roku poprzed-
nim, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 
się na znaczną obniżkę oficjalnych stóp pro-
centowych NBP. Przez cały rok utrzymywały 
się pozytywne tendencje z punktu widzenia 
procesów inflacyjnych. Zmniejszeniu uległo 
tempo wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych, cen produkcji przemysłowej. W ślad 
za tym obniżały się oczekiwania inflacyjne6 
osób prywatnych oraz analityków bankowych. 
Na procesy inflacyjne korzystnie wpływały 
również:  

- dynamika akcji kredytowej, która utrzy-
mywała się w zasadzie na poziomie z po-
przedniego roku;  

- poprawa salda rachunku bieżącego bilan-
su płatniczego;  

- niska dynamika wzrostu gospodarczego 
tak w Polsce, jak i na świecie (zwłaszcza 
w strefie euro).  

Niekorzystnie na procesy inflacyjne wpływało 
natomiast zmniejszanie się poziomu depozy-
tów. 

W efekcie wskazanych wyżej uwarunkowań 
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się 
ośmiokrotnie redukować stopy procentowe 
NBP. Obniżki te były stopniowe. W styczniu 
2002 r. stopy zostały zredukowane o 150 punk-
tów bazowych. Następne obniżki wynosiły 50 
punktów bazowych. Natomiast ostatnie dwie w 
2002 r. � 25 p.b. (daty i skala obniżek patrz: 
kalendarium). W sumie stopa referencyjna 
została obniżona z poziomu 11,50% w 
styczniu do 6,50% w grudniu, stopa lom-
bardowa z 15,5% do 8,75%, zaś stopa depo-
zytowa z 11,50% do 4,75%.  

                                                           
6 Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliż-
szych 12 miesięcy zmniejszyła się, w opinii osób 
prywatnych, na przestrzeni roku 2002 z 3,5% w 
styczniu do 0,9% w grudniu [źródło: dane: Ipsos-
Demoskop] 

Stopa referencyjna informuje o bieżącym 
kierunku polityki pieniężnej. Określa ona 
minimalne oprocentowanie podstawowego 
typu operacji otwartego rynku oraz wyznacza 
poziom stawek oferowanych na międzyban-
kowym rynku depozytów o określonym termi-
nie zapadalności (w 2002 r. była to stawka 
WIBOR 1M). 

Stopa lombardowa oraz depozytowa NBP 
wyznaczają zaś korytarz wahań stawek 
rynkowych. W 2002 r. był on symetryczny, 
tzn. różnica między stopą depozytową i stopą 
referencyjną była równa różnicy pomiędzy 
oprocentowaniem kredytu lombardowego a 
poziomem stopy referencyjnej. Szerokość ko-
rytarza była stopniowo dostosowywana do 
poziomu stóp procentowych NBP, w wyniku 
czego spread został zmniejszony z 8% na po-
czątku stycznia do 4% na koniec grudnia. 

Stopa kredytu lombardowego pełni funkcję 
stopy maksymalnej, określającej krańcowy 
koszt pozyskania pieniądza na najkrótszy ter-
min na rynku międzybankowym. Przejściowo 
może jednak dojść do przebicia poziomu stopy 
lombardowej przez stopy rynkowe w sytuacji, 
gdy banki nie mają wystarczającego zabezpie-
czenia do zaciągnięcia kredytu w banku cen-
tralnym 

Stopa depozytowa ogranicza od dołu wahania 
krótkoterminowych stóp procentowych rynku 
międzybankowego. Wyznacza cenę, jaką NBP 
oferuje bankom za możliwość złożenia przez 
nie depozytu typu O/N w banku centralnym. 
 

Stopy procentowe NBP
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4.2 Kształtowanie się stóp procentowych  
      na rynku międzybankowym 
 
Stopy procentowe rynku pieniężnego, 
kształtowane przez oczekiwania na obniżkę 
stóp NBP, znajdowały się w trendzie spad-
kowym. 

W ciągu 2002 r. stawka WIBOR 1M obniżyła 
się o 516 p.b. Spadek ten odpowiadał skali 
obniżek stóp procentowych dokonanych przez 
Radę Polityki Pieniężnej w 2002 r. Stopa refe-
rencyjna zmniejszona została w tym okresie o 
500 punktów bazowych. Następował zatem 
proces dostosowywania się stawki WIBOR 1M 
do nowego poziomu stopy referencyjnej. 

Mimo utrzymywania się trendu spadkowego 
stóp procentowych na rynku międzybanko-
wym, przejściowo występował ich krótkookre-
sowy wzrost (zwłaszcza stawek najkrótszych - 
O/N i T/N). Było to skutkiem zaburzeń płyn-
nościowych na rynku międzybankowym.  

 
Stawki WIBOR i stopy procentowe NBP 

w 2002 r.
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4.3 Wpływ czynników zewnętrznych na 

prowadzone operacje otwartego 
rynku � oczekiwania rynku w za-
kresie obniżki stóp oraz aktywność 
MF w lokowaniu środków budżeto-
wych w NBP 

 
W 2002 r. występowały dwa zasadnicze czyn-
niki, które powodowały zaburzenia płynno-
ściowe w sektorze bankowym: 

��Formowanie przez uczestników rynku 
oczekiwań na obniżenie stóp procento-
wych NBP prowadziło do spekulacji: ban-
ki finansowały wzmożony zakup bonów 
pieniężnych NBP przez zaciąganie kredytu 
lombardowego. Skala tej spekulacji zależa-
ła od skali oczekiwań na obniżkę stóp pro-

centowych. Działanie to było dla banków 
korzystne, gdy koszty kredytu lombardo-
wego zaciągniętego na jeden lub kilka dni 
były niższe niż korzyść wynikająca z za-
kupu 28-dniowego papieru wartościowego 
o wyższej rentowności niż możliwa do 
uzyskania po obniżeniu stóp NBP. 

��Czynnikiem autonomicznym, który miał 
duży wpływ na sytuację płynnościową 
banków były depozyty budżetowe utrzy-
mywane w NBP, a zwłaszcza lokaty ter-
minowe Ministerstwa Finansów. Ich nie-
stabilny charakter utrudniał bankowi cen-
tralnemu właściwe prowadzenie operacji 
otwartego rynku, co destabilizowało sytu-
ację płynnościową w sektorze bankowym. 

 

Pierwsza i jednocześnie najsilniejsza spekula-
cja na obniżkę stóp procentowych miała miej-
sce na przełomie stycznia i lutego. Banki w 
tym okresie zgłaszały zapotrzebowanie na 
bony pieniężne bliskie albo przekraczające 
stan środków pieniężnych, jakimi dysponowa-
ły na rachunkach w NBP. 

 

 
 

(w mln zł) 

Data 

Wartość 
bonów pie-
niężnych 

zapropono-
wana na 
przetargu 

Popyt 
banków na 

bony 
pieniężne 

Stan 
rachunków 

banków 
w NBP 

25.01.02 4.000 11.849 9.674
29.01.02 4.000 12.277 12.328
30.01.02 1.500 10.347 16.047

 
Przyjęcie, w takich sytuacjach, jak wskazano w 
tabeli powyżej, oferty banków bez redukcji 
spowodowałoby załamanie systemu płatnicze-
go, a także wyłączenie części banków z peł-
nienia funkcji dealera rynku pieniężnego, gdyż 
nie byłyby one w stanie zapłacić za zakupione 
bony. 
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* odchylenie średniego stanu rachunku bieżącego od poziomu 
rezerwy wymaganej 

Mimo obniżki stóp NBP na przełomie stycznia 
i lutego, spekulacja mogła przynieść niektórym 
bankom straty, gdyż stopy rynkowe zamiast 
spaść utrzymały się na poziomie zbliżonym do 
tego sprzed obniżki (1M i dłuższe), albo zaczę-
ły rosnąć (zwłaszcza O/N). Drenaż płynności 
w wyniku operacji z 25, 29 i 30 stycznia był 
tak znaczny, że stawka WIBOR 1M w dniu 
następnym po obniżeniu przez RPP stopy refe-
rencyjnej, utrzymała się na poziomie sprzed 
obniżki (11,5%) i wyniosła 11,43%. Najkrót-
sze stawki na rynku przewyższyły poziom 
oprocentowania kredytu lombardowego, gdyż 
część banków nie posiadając odpowiedniego 
zabezpieczenia kredytu lombardowego zmu-
szona była do zaciągnięcia pożyczek po wyż-
szej cenie w innych bankach. 

Stawka WIBOR 1M oscylowała wokół 11,5% 
do 10 lutego (stopa referencyjna wynosiła w 
tym okresie 10,0%). 

Brak płynności w pierwszych dwóch tygo-
dniach lutego spowodował, że banki nie zgła-
szały w zasadzie popytu na bony pieniężne aż 
do 15 lutego, odbudowując płynność ze środ-
ków z zapadających operacji otwartego rynku. 

Okresy, kiedy banki zgłaszały popyt na bony 
pieniężne przewyższający poziom ich rachun-
ków bieżących, zostały przedstawione na str. 
12. Wiązało się to, podobnie jak poprzednio, 
ze spekulacją banków na obniżkę stóp procen-
towych NBP.  

Bank centralny oferował na przetargach bony 
pieniężne o wartości wynikającej z prognoz. 
Dzięki temu wzrost stóp na rynku międzyban-
kowym był ograniczony. Pozwalało to tym 
samym uniknąć głębokich napięć oraz zabu-
rzeń na rynku międzybankowym. 

Wrzesień 2002

-1 500
-1 000

-500
0

500
1 000

1 500
2 000
2 500
3 000

3 500

2-
w

rz

4-
w

rz

6-
w

rz

8-
w

rz

10
-w

rz

12
-w

rz

14
-w

rz

16
-w

rz

18
-w

rz

20
-w

rz

22
-w

rz

24
-w

rz

26
-w

rz

28
-w

rz

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Odchylenie * Lombard WIBOR O/N WIBOR 1M
 

* odchylenie średniego stanu rachunku bieżącego od poziomu 
rezerwy wymaganej 

 

Listopad 2002

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

31
-p

aź

2-
lis

4-
lis

6-
lis

8-
lis

10
-li

s

12
-li

s

14
-li

s

16
-li

s

18
-li

s

20
-li

s

22
-li

s

24
-li

s

26
-li

s

28
-li

s

30
-li

s

0%
1%

2%
3%

4%
5%

6%
7%
8%
9%

10%

Odchylenie * Lombard WIBOR O/N WIBOR 1M
 

* odchylenie średniego stanu rachunku bieżącego od poziomu 
rezerwy wymaganej 

 

Drugim czynnikiem powodującym okresowe 
zaburzenia na rynku międzybankowym były 
depozyty budżetu państwa. Najbardziej zmien-
ną pozycją wchodzącą w ich skład były lokaty 
terminowe Ministerstwa Finansów.  

MF, ustanawiając lokaty w banku centralnym, 
zagospodarowywało przejściowe nadwyżki 
posiadanych środków.  

Zmieniając jednak istotnie poziom lokat w 
krótkim okresie, dokonywało drenażu rachun-
ków bankowych, czego skutkiem było ograni-
czanie płynności sektora i w efekcie wzrost 
najkrótszych stawek depozytów międzyban-
kowych (dokładny opis tego mechanizmu 
znajduje się w podrozdziale 2.4). Wykres po-
kazujący wpływ zmienności poziomu lokat 
terminowych MF na stawki rynku międzyban-
kowego został zamieszczony w załącznikach. 
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5. DOSTOSOWANIE INSTRU-
MENTARIUM NBP DO EURO-
SYSTEMU 

 

 

5.1 Modyfikacje systemu operacji otwar-
tego rynku NBP 

 
5.1.1 Zmiany wprowadzone w 2002 r. 

 

Aspiracje polski do członkostwa w Unii Euro-
pejskiej, a następnie Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej stwarzają konieczność dostosowywa-
nia systemu operacyjnego NBP do standardów 
obowiązujących w EBC. W roku 2002 doko-
nano istotnych zmian, mających na celu 
usprawnienie realizacji polityki pieniężnej przy 
jednoczesnym zbliżaniu instrumentarium NBP 
do reguł Eurosystemu. 

W dniu 31 stycznia 2002 r. weszła w życie 
Uchwała Nr 1/2002 r. RPP z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji 
otwartego rynku, z której wynikało m.in., że 
Narodowy Bank Polski prowadzi następujące 
operacje otwartego rynku: 

1) podstawowe, polegające na emisji raz w 
tygodniu bonów pieniężnych Narodowego 
Banku Polskiego z 28-dniowym terminem 
zapadalności, 

2) dostrajające, polegające na: 

a) emisji bonów pieniężnych Narodowego 
Banku Polskiego z terminem zapadalności 
od l do 7 dni,  

b) zakupie od banków, w trybie przetargo-
wym, skarbowych papierów wartościo-
wych na okresy wynoszące od l do 7 dni, 

c) przedterminowym wykupie bonów pie-
niężnych Narodowego Banku Polskiego, 

3) o charakterze strukturalnym, polegające na 
bezwarunkowej sprzedaży przez Narodowy 
Bank Polski obligacji skarbowych. 

Najistotniejszą zmianą, wynikającą z wejścia 
w życie tej uchwały było wprowadzenie regu-
larności emisji bonów pieniężnych NBP. Do 
tego momentu, przetargi organizowane były 
nieregularnie, w zależności od kształtowania 

się płynności w systemie bankowym i od za-
chowania poszczególnych uczestników rynku. 
Prowadziło to do zaburzeń płynności i wahań 
stóp rynku międzybankowego, szczególnie w 
okresach oczekiwań na zmianę oficjalnych 
stóp NBP.  

Wprowadzenie regularności miało na celu:  

�� usprawnienie zarządzania płynnością przez 
bank centralny oraz banki komercyjne (w 
każdym tygodniu zapadały i emitowane 
były bony pieniężne NBP), 

�� stymulowanie rozwoju rynku międzyban-
kowego (tylko jedna emisja bonów pie-
niężnych w tygodniu miała podnieść liczbę 
transakcji międzybankowych).  

Stopa referencyjna wyznaczała minimalny 
poziom dla stopy interwencyjnej, a kwota po-
daży bonów ustalana była na podstawie pro-
gnozy płynności, przy uwzględnieniu sytuacji 
na rynku. 

W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy doszłoby 
do znacznych zaburzeń płynności i wahań stóp 
rynkowych lub wystąpiłoby zagrożenie dla 
funkcjonowania systemu płatniczego, NBP 
mógł zastosować operacje dostrajające, któ-
rych forma zależałaby od występujących oko-
liczności. Konieczność szybkiego zareagowa-
nia na zaburzenie rynkowe sprawia, że opera-
cje te z założenia mogły przyjmować zarówno 
formę operacji zasilających, jak i absorbują-
cych, ich termin miał być dostosowany do 
długości występowania zaburzenia i miały one 
być przeprowadzane bardzo szybko. 

Wprowadzone zmiany korzystnie wpłynęły na 
zarządzanie płynnością i doprowadziły do 
większej stabilizacji stóp rynku międzybanko-
wego. Nowy system operacyjny okazał się 
efektywny, czego dowodem był brak koniecz-
ności skorzystania z operacji dostrajających. 

 

5.1.2 Dalsze prace 

 

W 2002 r. prowadzone były prace nad kolej-
nymi modyfikacjami, które miały na celu dal-
sze usprawnienie funkcjonowania systemu 
operacyjnego NBP. Ograniczenie nadpłynności 
operacyjnej w 2002 r. pozwalało na skrócenie 
zapadalności bonów pieniężnych NBP z 28 do 
14 dni.  
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Do najważniejszych zalet skrócenia terminu 
operacji podstawowych do 14 dni należą: 

��Uproszczenie zarządzania płynnością 
przez bank centralny oraz banki komercyj-
ne. Łatwiej określić poziom środków na 
rachunku bieżącym w perspektywie 2 ani-
żeli 4 tygodni. Zwiększa to racjonalność 
podejmowania decyzji odnośnie udziału w 
operacjach otwartego rynku przez banki 
komercyjne. 

��Operacje 28-dniowe zapadają z reguły w 
kolejnym okresie rezerwowym, co przy 
nieoczekiwanym ograniczeniu płynności 
może skutkować większym wahaniem 
stawek rynkowych. W przypadku operacji 
14-dniowych, 2 z 4 lub 3 z 5 operacji za-
padałyby w tym samym okresie rezerwo-
wym, co wpływałoby stabilizująco na sto-
py procentowe. 

��Zmiana ta była krokiem dostosowawczym 
do standardów obowiązujących w 
Eurosystemie, zarówno ze strony NBP, jak 
i banków komercyjnych, które mają możli-
wość przygotowania się do sprawnego 
funkcjonowania w strefie euro.  

Skrócenie terminu zapadalności bonów pie-
niężnych miało na celu uelastycznienie pod-
stawowego instrumentu stosowanego przez 
bank centralny w ramach operacji otwartego 
rynku. Zostało wprowadzone z dniem 1 stycz-
nia 2003 r. 

 

5.2 Planowane zmiany w systemie ope-
racyjnym EBC 

 
W dniu 7-go października 2002 r. Europejski 
Bank Centralny przedstawił do zaopiniowania 
propozycje dotyczące sposobów zwiększenia 
skuteczności prowadzenia polityki pieniężnej 
w strefie euro. W materiale �Public Consulta-
tion. Measures to Improve the Efficiency of the 
Operational Framework for Monetary Policy.� 
zaprezentował brane pod uwagę zmiany sys-
temu operacyjnego. Zauważono w nim, że 
chociaż od czasu wprowadzenia euro w 1999 r. 
realizacja polityki pieniężnej przebiegała pra-
widłowo, możliwe są sposoby poprawy jej 
efektywności, tj: 

1. zmiana okresu utrzymywania rezerwy 
obowiązkowej, tak aby pierwszy dzień 

utrzymywania nowej rezerwy zaczynał się 
zawsze w dniu rozliczeniowym głównych 
operacji refinansujących następującym po 
spotkaniu Rady Zarządzającej, na którym 
dyskutowano o kierunku polityki pienięż-
nej; zasadą byłoby również wprowadzenie 
zmian dotyczących stóp operacji standing 
facilities równocześnie z początkiem no-
wego okresu utrzymywania rezerwy obo-
wiązkowej, 

2. skrócenie podstawowych operacji otwarte-
go rynku z dwóch do jednego tygodnia, 

3. zawieszenie długoterminowych operacji 
refinansowych 3M. 

W wymienionym dokumencie EBC zwrócił się 
do wszystkich instytucji kredytowych strefy 
euro o wzięcie udziału w konsultacji na temat 
proponowanych zmian. 23 stycznia 2003 r. 
EBC, biorąc pod uwagę spostrzeżenia uczest-
ników rynku pieniężnego, podjął decyzję o : 

1. wprowadzeniu zmian w okresie utrzymy-
wania rezerwy obowiązkowej, 

2. skróceniu podstawowych operacji zasilają-
cych do 1 tygodnia. 

3. dalszym przeprowadzaniu dłuższych ope-
racji 3M 

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone w 
pierwszym kwartale 2004 r., co oznacza ko-
nieczność harmonizacji instrumentarium NBP 
przed momentem wejścia do strefy euro. Tem-
po dostosowań uzależnione będzie od sytuacji 
na rynku pieniężnym. 

 

 
Opracował zespół pod kierunkiem           
Naczelnika Wydziału Planowania Operacji 
Otwartego Rynku � Agnieszki Strużyńskiej 

Akceptowała: Zastępcaca Dyrektora DOK � 
Danuta Stasiak - Lipowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


