N

a

r

o

d

o

w

y

B

a

n

k

P

o

l

s

k

i

Departament Komunikacji Społecznej

Warszawa, 14 października 2008 roku

KOMUNIKAT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
po spotkaniu prezesa NBP z przedstawicielami sektora bankowego w dniu 14.10.2008 r.
W dniu 14 października 2008 roku odbyło się spotkanie prezesa NBP Sławomira Skrzypka w
obecności członków Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP z przedstawicielami sektora
bankowego.
Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że system bankowy w Polsce jest bezpieczny i stabilny, ale
występuje potrzeba wzmocnienia zaufania na rynku międzybankowym poprzez rozszerzenie
instrumentów polityki pieniężnej. Prezes Sławomir Skrzypek omówił działania, które Narodowy
Bank Polski zamierza podjąć w celu przywrócenia sprawności działania tych rynków. Działania te
zawarte są w tzw. „Pakiecie zaufania” i będą koncentrować się na osiągnięciu trzech praktycznych
celów:
1. umożliwieniu bankom pozyskiwania środków złotowych na okresy dłuższe niż jeden dzień,
2. umożliwieniu bankom pozyskiwania środków walutowych,
3. zwiększenie możliwości pozyskiwania płynności złotowej przez banki poprzez rozszerzenie
zabezpieczeń operacji z NBP.
Dla realizacji tych celów NBP przewiduje podjęcie następujących działań:
a. prowadzenie zasilających operacji otwartego rynku w formie operacji repo o okresie
zapadalności do 3 miesięcy,
b. wprowadzenie operacji SWAP-ów walutowych,
c. wprowadzenie depozytu walutowego jako zabezpieczenia kredytu refinansowego,
d. wprowadzenie modyfikacji w systemie operacyjnym kredytu lombardowego,
obejmujące:
• zmniejszenie haircut’u przy określeniu wartości poziomu zabezpieczeń
kredytu lombardowego
• rozszerzenie listy aktywów mogących stanowić zabezpieczenie dla kredytu
lombardowego w NBP
e. utrzymanie emisji 7-dniowych bonów pieniężnych, jako głównego instrumentu
sterylizacji nadpłynności,
f. wprowadzenie - jeśli będzie taka potrzeba - większej częstotliwości operacji
otwartego rynku tak, aby móc elastycznie reagować na zmiany płynności i
stabilizować stopę POLONIA wokół stopy referencyjnej.
Równocześnie NBP przypomniał bankom o możliwości przedterminowego wykupu bonów
pieniężnych. Spotkania przedstawicieli NBP, RPP i banków komercyjnych będą kontynuowane.
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