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W 2004 r. najwi´kszy wp∏yw na dzia∏alnoÊç Narodowego Banku Polskiego mia∏o przystàpienie
Polski do Unii Europejskiej. NBP sta∏ si´ cz∏onkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych
oraz europejskich systemów p∏atniczych, co by∏o ukoronowaniem naszych wieloletnich przygotowaƒ.
ZawarliÊmy porozumienia o wspó∏pracy z bankami centralnymi, które nadzorujà systemy p∏atnoÊci,
oraz instytucjami nadzoru bankowego z Unii Europejskiej. NBP uczestniczy∏ te˝ w tworzeniu
przepisów prawnych, które zapewni∏y polskim bankom warunki dzia∏ania porównywalne
do istniejàcych w innych krajach cz∏onkowskich Unii.

Jako pierwszy bank centralny wÊród nowych paƒstw cz∏onkowskich UE, NBP w∏àczy∏ si´, dzi´ki
systemowi SORBNET-EURO, w unijny system rozliczeƒ p∏atnoÊci w euro. Oznacza to ni˝sze koszty
realizacji transakcji, skrócenie czasu rozliczeƒ i bardzo wysoki poziom bezpieczeƒstwa realizacji
p∏atnoÊci. Z kolei przystàpienie do paneuropejskiego sytemu TARGET i wprowadzenie kredytu
Êróddziennego w euro, u∏atwi∏o bankom krajowym utrzymywanie p∏ynnoÊci w tej walucie.

Na poczàtku 2004 r. up∏yn´∏a I kadencja Rady Polityki Pieni´˝nej, której zawdzi´czamy osiàgni´tà
w ostatnich latach stabilnoÊç cen. Obecna Rada potwierdzi∏a priorytety w polityce pieni´˝nej,
wyznaczone przez poprzedników. W 2004 r. Rada realizowa∏a polityk´ pieni´˝nà w warunkach
o˝ywienia gospodarczego, któremu towarzyszy∏ wzrost inflacji powy˝ej celu inflacyjnego. Sukces
polskich przedsi´biorstw, g∏ównie z bran˝y spo˝ywczej, na rynkach UE oraz wzrost cen ropy
naftowej i innych surowców doprowadzi∏ do przyspieszenia tempa wzrostu cen, co mog∏o wywo∏aç
trwa∏y wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych. Taka sytuacja rodzi∏aby ryzyko pojawienia si´ podwy˝szonych
˝àdaƒ p∏acowych i w konsekwencji utrwalenia inflacji na podwy˝szonym poziomie. Aby
przeciwdzia∏aç temu zagro˝eniu Rada Polityki Pieni´˝nej dokona∏a podwy˝ek stóp procentowych
NBP. Za takà decyzjà przemawia∏ dodatkowo fakt, ˝e niska inflacja w Polsce mia∏a, i ma nadal,
krótkà histori´ i nie zdà˝y∏a wrosnàç w spo∏ecznà ÊwiadomoÊç.

Do podstawowych obszarów dzia∏alnoÊci Narodowego Banku Polskiego nale˝y zarzàdzanie
oficjalnymi rezerwami dewizowymi paƒstwa. Odpowiednio wysokie rezerw dewizowe zwi´kszajà
wiarygodnoÊç finansowà kraju i zapewniajà wymienialnoÊç jego waluty. Zwi´kszajà równie˝
stabilnoÊç jej kursu wobec innych walut. Dochody z rezerw uzyskane w 2004 r. umo˝liwi∏y
przekazanie do bud˝etu paƒstwa kwoty 4,17 mld z∏.

W 2004 r. Narodowy Bank Polski sta∏ si´ instytucjà jeszcze bardziej otwartà i przejrzystà.
Przyj´liÊmy nowà form´ Raportu o Inflacji i komunikatów po posiedzeniach RPP, zacz´liÊmy
publikowaç projekcj´ inflacji oraz organizowaç cykliczne spotkania z analitykami rynkowymi.
Sprawozdanie finansowe NBP za 2004 r. zosta∏o po raz pierwszy zbadane przez bieg∏ego rewidenta,
wybranego przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej. W opinii rewidentów dokument ten rzetelnie i jasno
przedstawi∏ wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Banku.

Wzorem najlepszych banków centralnych – Narodowy Bank Polski kontynuowa∏ Program Edukacji
Ekonomicznej, skierowany do m∏odzie˝y i nauczycieli, dziennikarzy, przedsi´biorców oraz organizacji
pozarzàdowych. W ramach dzia∏alnoÊci informacyjnej zorganizowaliÊmy pierwsze w historii
Dni Otwarte i wspó∏uczestniczyliÊmy w przygotowaniu przez Europejski Bank Centralny Dni Kultury
Polskiej we Frankfurcie nad Menem.

Narodowy Bank Polski kontynuowa∏ w 2004 r. reformy, których celem jest zwi´kszenie efektywnoÊci
i obni˝enie kosztów dzia∏ania. Zmniejszono koszty funkcjonowania banku, a jego struktur´
organizacyjnà dostosowano do nowych warunków.
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Rada Polityki Pieni´˝nej

Przewodniczàcy

Leszek Balcerowicz
Cz∏onkowie:
powo∏ani przez Prezydenta RP z dniem 18.02.2004 r.:

Dariusz Filar
Andrzej S∏awiƒski
Andrzej Wojtyna
powo∏ani przez Sejm:

Jan Czekaj (nowa kadencja od 9.01.2004 r.)
Miros∏aw Pietrewicz (powo∏any z dniem 9.01.2004 r.)
Stanis∏aw Nieckarz (powo∏any z dniem 7.02.2004 r.)
powo∏ani przez Senat z dniem 23.01.2004 r.:

Marian Noga
Stanis∏aw Owsiak
Halina Wasilewska-Trenkner
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Zarzàd Narodowego Banku Polskiego

Przewodniczàcy

Leszek Balcerowicz
Cz∏onkowie:

Jerzy Pruski
I Zast´pca Prezesa NBP (od 26 marca 2004 r.)

Krzysztof Rybiƒski
Wiceprezes NBP (od 26 marca 2004 r.)

Andrzej Jakubiak
Tomasz Pasikowski
Pawe∏ Samecki (od 13 grudnia 2004 r.)
Józef Sobota
Jerzy Stopyra
W 2004 r. Prezydent RP - na wniosek Prezesa NBP - odwo∏a∏:

Andrzeja S. Bratkowskiego (25 marca 2004 r.)
Joann´ Wielgórskà–Leszczyƒskà (25 marca 2004 r.)
Jerzego Millera (30 wrzeÊnia 2004 r.)
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1. Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP „Centralnym bankiem paƒstwa jest Narodowy Bank
Polski. Przys∏uguje mu wy∏àczne prawo emisji pieniàdza oraz ustalania i realizowania polityki
pieni´˝nej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartoÊç polskiego pieniàdza”. Podstawowe
zadania NBP okreÊlajà ustawa o Narodowym Banku Polskim i ustawa Prawo bankowe.
W 2004 r. NBP dzia∏a∏ zgodnie ze Strategià polityki pieni´˝nej po 2003 roku i Za∏o˝eniami
polityki pieni´˝nej na 2004 r. oraz Planem dzia∏alnoÊci na lata 2004-2006.
2. Niniejszy Raport przedstawia realizacj´ przez NBP ustawowych zadaƒ w 2004 r. w podziale
na nast´pujàce obszary: polityka pieni´˝na, nadzór bankowy, dzia∏alnoÊç emisyjna, zarzàdzanie rezerwami dewizowymi, dzia∏alnoÊç dewizowa, dzia∏ania na rzecz systemu p∏atniczego, dzia∏alnoÊç edukacyjna i informacyjna, obs∏uga Skarbu Paƒstwa, dzia∏alnoÊç badawcza,
dzia∏alnoÊç statystyczna i wspó∏praca mi´dzynarodowa. W Raporcie przedstawiono równie˝
dzia∏alnoÊç legislacyjnà, dzia∏alnoÊç wewn´trznà oraz bilans i rachunek wyników NBP.
3. Zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, organami NBP sà:
Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieni´˝nej i Zarzàd Narodowego Banku
Polskiego. W 2004 r. zakoƒczy∏a si´ kadencja Rady Polityki Pieni´˝nej wybranej w 1998 r.
i zostali powo∏ani jej nowi cz∏onkowie. Struktura organizacyjna NBP obejmowa∏a: Central´
NBP, 18 jednostek organizacyjnych oraz Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego – organ
wykonawczy Komisji Nadzoru Bankowego wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP.
4. Istotny wp∏yw na dzia∏alnoÊç NBP mia∏o cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wi´kszoÊç
przygotowaƒ w NBP zakoƒczono w 2003 r. W ramach dostosowania polskiego ustawodawstwa dotyczàcego systemu bankowego do regulacji wspólnotowych w kwietniu 2004 r.
uchwalono obszernà nowelizacj´ ustawy Prawo bankowe oraz ustaw´ o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Nowe przepisy dostosowa∏y funkcjonowanie polskiego systemu
bankowego do rozwiàzaƒ przyj´tych w UE. Od 1 maja 2004 r. NBP jest cz∏onkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych jako bank centralny paƒstwa z derogacjà, a zadania
NBP sà regulowane nie tylko przez polskie przepisy, lecz równie˝ europejskie. Nale˝à do nich
przede wszystkim Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà oraz protokó∏ w sprawie
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Narodowy
Bank Polski rozpoczà∏ realizacj´ nowych zadaƒ, przede wszystkim w zakresie dzia∏alnoÊci
sprawozdawczej. Korzystajàc z uzyskanego uprawnienia, przystàpi∏ do porozumieƒ regulujàcych wspó∏prac´ w ramach ESBC w dziedzinie polityki kursowej, nadzoru nad systemami
p∏atniczymi i zarzàdzania kryzysowego. Przedstawiciele NBP uczestniczyli w pracach komitetów
i grup roboczych EBC i ESBC.
5. Polityka pieni´˝na w 2004 r. by∏a realizowana w warunkach o˝ywienia gospodarczego (tempo
wzrostu PKB wynios∏o 5,3%), któremu towarzyszy∏ wzrost inflacji powy˝ej celu inflacyjnego
NBP. Przyspieszenie tempa wzrostu cen by∏o przede wszystkim zwiàzane z przystàpieniem
Polski do UE oraz wzrostem cen ropy naftowej i innych surowców na rynkach Êwiatowych.
Obserwowane przyspieszenie inflacji w warunkach umacniania si´ o˝ywienia gospodarczego
mog∏o wywo∏aç trwa∏y wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych. Taka sytuacja rodzi∏aby ryzyko
pojawienia si´ podwy˝szonych ˝àdaƒ p∏acowych i – w konsekwencji – utrwalenia inflacji
na podwy˝szonym poziomie. Aby przeciwdzia∏aç temu zagro˝eniu Rada Polityki Pieni´˝nej
dokona∏a w 2004 r. trzech podwy˝ek stóp procentowych NBP – w czerwcu, lipcu i sierpniu.
W czwartym kwartale 2004 r. perspektywy inflacji w horyzoncie oddzia∏ywania polityki
pieni´˝nej istotnie si´ poprawi∏y. W grudniu 2004 r. roczna stopa inflacji w Polsce wynios∏a
4,4%, a Êrednio w roku 3,5%. W 2004 r. MFW pozytywnie oceni∏ polityk´ pieni´˝nà
realizowanà przez NBP.
6. NBP prowadzi∏ polityk´ pieni´˝nà, wykorzystujàc zestaw instrumentów przyj´ty przez RPP
w Za∏o˝eniach polityki pieni´˝nej na 2004 r. Ich rentownoÊç wyznacza∏ poziom oficjalnych
stóp NBP: referencyjnej, depozytowej oraz lombardowej. Prowadzàc operacje otwartego rynku,
NBP zarzàdza∏ p∏ynnoÊcià sektora bankowego oraz oddzia∏ywa∏ na poziom krótkoterminowych
stawek rynkowych. W 2004 r. wykorzystywa∏ do tego celu wy∏àcznie operacje podstawowe,
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które polega∏y na regularnej emisji bonów pieni´˝nych z 14-dniowym terminem
zapadalnoÊci. Prowadzone przez NBP operacje kredytowo-depozytowe pozwala∏y
bankom uzupe∏niaç niedobory i lokowaç nadwy˝ki Êrodków w banku centralnym –
z wykorzystaniem kredytu lombardowego i depozytu na koniec dnia. Od 1 maja 2004 r.
wprowadzono oprocentowanie Êrodków rezerwy obowiàzkowej w wysokoÊci 0,9 stopy
redyskontowej NBP. Ponadto od 30 czerwca 2004 r. stopa rezerwy od transakcji repo
zosta∏a zmniejszona do 0%.
7. W 2004 r. utrzymywa∏a si´ nadp∏ynnoÊç sektora bankowego. W uj´ciu Êredniorocznym
nadp∏ynnoÊç, mierzona skalà emisji bonów pieni´˝nych NBP, ukszta∏towa∏a si´ na poziomie
5.275 mln z∏ w porównaniu z 6.251 mln z∏ w 2003 r. Spadek nadp∏ynnoÊci wynika∏, przede
wszystkim, ze zmiany struktury absorpcji Êrodków z sektora bankowego – w 2004 r. wzrós∏
poziom Êrodków, które by∏y absorbowane przez MF i utrzymywane w postaci lokat terminowych
w banku centralnym.
8. Jednym z celów prowadzonej polityki pieni´˝nej jest umacnianie wiarygodnoÊci NBP jako
instytucji odpowiedzialnej za wartoÊç polskiego pieniàdza – osiàgane mi´dzy innymi dzi´ki
skutecznemu obni˝aniu inflacji, przejrzystoÊci dzia∏ania i komunikacji z rynkami finansowymi,
przedsi´biorcami i spo∏eczeƒstwem. W 2004 r. NBP przyjà∏ nowà form´ Raportu o inflacji
i komunikatów po posiedzeniach RPP, rozpoczà∏ publikowanie projekcji inflacji oraz
organizowa∏ cykliczne spotkania z analitykami rynkowymi poÊwi´cone omówieniu raportów
o inflacji.
9. Podobnie jak w latach ubieg∏ych, Narodowy Bank Polski dzia∏a∏ na rzecz kszta∏towania
warunków niezb´dnych do rozwoju systemu finansowego, w tym bankowego, przede
wszystkim poprzez utrzymywanie inflacji na niskim poziomie. Ponadto koncentrowa∏ si´
na zapewnieniu p∏ynnoÊci i sprawnoÊci systemu p∏atniczego oraz bezpieczeƒstwa Êrodków
pieni´˝nych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Poprzez przystàpienie do sytemu
TARGET i wprowadzenie kredytu Êróddziennego w euro, NBP u∏atwi∏ bankom krajowym
utrzymanie p∏ynnoÊci w tej walucie. Kontynuowa∏ wspó∏prac´ ze Êrodowiskiem bankowym,
przede wszystkim w ramach Rady ds. Systemu P∏atniczego oraz przedsi´wzi´ç podejmowanych
wspólnie ze Zwiàzkiem Banków Polskich. Rezultatem wspó∏pracy by∏o m.in. wprowadzenie
standardów NRB i IBAN oraz mechanizmów zapewniajàcych terminowe zakoƒczenie
dziennych rozliczeƒ w systemie ELIXIR. W 2004 r. Narodowy Bank Polski uczestniczy∏
w tworzeniu przepisów prawnych, które zapewni∏y polskim bankom warunki dzia∏ania
porównywalne do istniejàcych w innych krajach cz∏onkowskich. Ponadto bra∏ udzia∏
w sprawowaniu nadzoru nad bankami, prowadzi∏ badania stabilnoÊci systemu finansowego,
wspó∏pracowa∏ z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i udziela∏ pomocy sektorowi bankowemu w formie dofinansowania BFG.
10. Dzia∏alnoÊç GINB, podobnie jak w latach ubieg∏ych, polega∏a na realizowaniu zadaƒ
licencyjnych, regulacyjnych, analitycznych i inspekcyjnych. Dzia∏aniami nadzorczymi by∏o
obj´tych 57 banków w formie spó∏ki akcyjnej, 1 bank paƒstwowy, 5 oddzia∏ów instytucji
kredytowych oraz 17 przedstawicielstw banków zagranicznych i 596 banków spó∏dzielczych.
W 2004 r. polski nadzór bankowy zawar∏ porozumienia z instytucjami nadzorczymi z USA
i Niemiec, regulujàce zakres i tryb sprawowania nadzoru skonsolidowanego nad bankami
dzia∏ajàcymi w holdingach.
11. G∏ównym zadaniem dzia∏alnoÊci emisyjnej NBP by∏o zapewnienie bezpieczeƒstwa i p∏ynnoÊci
obrotu gotówkowego. W 2004 r. nie zmieni∏y si´ zasady emisji i wprowadzania do obiegu
krajowych znaków pieni´˝nych. Wzorem lat ubieg∏ych NBP emitowa∏ monety kolekcjonerskie.
Stosujàc si´ do przepisów nak∏adajàcych na Polsk´ obowiàzek przeciwdzia∏ania fa∏szerstwom
euro, w Narodowym Banku Polskim utworzono Krajowe Centrum Analiz Banknotów oraz
Krajowe Centrum Analiz Monet, a tak˝e – we wspó∏pracy z Europejskim Bankiem Centralnym
– Krajowe Centrum ds. Fa∏szerstw.
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12. Zarzàdzajàc rezerwami dewizowymi, NBP kierowa∏ si´ dwiema zasadami: bezpieczeƒstwem
inwestowanych Êrodków i utrzymaniem odpowiedniej p∏ynnoÊci rezerw. Ponadto dà˝y∏
do uzyskania maksymalnych dochodów z inwestycji w granicach przyj´tego poziomu ryzyka
inwestycyjnego i zale˝nie od uwarunkowaƒ rynkowych. Instrumentami inwestycyjnymi
stosowanymi przez NBP w 2004 r. by∏y papiery dyskontowe, papiery wartoÊciowe o sta∏ym
oprocentowaniu emitowane przez rzàdy, instytucje mi´dzynarodowe i pozarzàdowe instytucje
finansowe, a tak˝e transakcje lokacyjne. Dochód z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej w 2004 r.
wzrós∏ w porównaniu z 2003 r. i wyniós∏ 3,9 mld z∏. DochodowoÊç rezerw walutowych
wynios∏a 2,6% (w 2003 r. – 2,3%).
13. Dzia∏alnoÊç dewizowa NBP prowadzona przez Central´, oddzia∏y okr´gowe i GOWD polega∏a
na wydawaniu zezwoleƒ w sprawach dewizowych oraz kontroli obrotu dewizowego.
W 2004 r. nastàpi∏y zmiany w tym zakresie. W wyniku liberalizacji przepisów o dzia∏alnoÊci
gospodarczej NBP zaprzesta∏ wydawania zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci kantorowej.
Zgodnie z nowymi przepisami, od 21 sierpnia 2004 r. jest prowadzony jedynie rejestr
kantorów.
14. Dzia∏ania Narodowego Banku Polskiego na rzecz systemu p∏atniczego polega∏y przede
wszystkim na organizowaniu rozliczeƒ pieni´˝nych, prowadzeniu nadzoru nad systemami
p∏atnoÊci, systemami autoryzacji i rozliczeƒ i systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych
oraz przygotowywaniu odpowiednich regulacji prawnych. W 2004 r. NBP koncentrowa∏ si´
na stworzeniu infrastruktury do rozliczeƒ w euro, niezb´dnej do uczestnictwa w systemie
TARGET. Narodowy Bank Polski, jako pierwszy bank centralny wÊród nowych paƒstw cz∏onkowskich UE, w∏àczy∏ si´ w unijny system rozliczeƒ p∏atnoÊci w euro – poprzez uruchomienie
systemu SORBNET-EURO. G∏ówne korzyÊci z jego uruchomienia to ni˝sze koszty realizacji
transakcji dla banków, co mo˝e skutkowaç obni˝eniem op∏at pobieranych od klientów, skrócenie czasu rozrachunku mi´dzy bankami i bardzo wysoki poziom bezpieczeƒstwa realizacji
p∏atnoÊci. W zwiàzku z wstàpieniem Polski do Unii Europejskiej, NBP przystàpi∏ do porozumienia
o wspó∏pracy pomi´dzy bankami centralnymi, jako podmiotami nadzorujàcymi systemy
p∏atnoÊci, oraz instytucjami nadzoru bankowego. Wykonujàc rekomendacj´ Europejskiego
Banku Centralnego, NBP i KPWiG zawar∏y porozumienie dotyczàce zacieÊnienia wspó∏pracy
w zakresie nadzoru nad systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych.
15. W 2004 r. NBP realizowa∏ projekty edukacyjne, majàce na celu podniesienie poziomu wiedzy
w spo∏eczeƒstwie na temat banku centralnego, systemu bankowego i ca∏ej gospodarki,
w tym na temat pieniàdza i inflacji. Do g∏ównych przedsi´wzi´ç w tym zakresie nale˝a∏y:
Portal Edukacji Ekonomicznej, konkursy o tematyce ekonomicznej skierowane do m∏odzie˝y
szkolnej, studentów i dziennikarzy oraz szkolenia dla nauczycieli szkó∏ ponadgimnazjalnych.
W ramach dzia∏alnoÊci informacyjnej NBP zorganizowa∏ Dni Otwarte i wspó∏uczestniczy∏
w przygotowaniu przez Europejski Bank Centralny Dni Kultury Polskiej we Frankfurcie
nad Menem.
16. Prowadzona przez Narodowy Bank Polski obs∏uga rachunków bankowych przyczynia si´
do zapewnienia bezpieczeƒstwa i p∏ynnoÊci rozliczeƒ Êrodków publicznych. W 2004 r. NBP
obs∏ugiwa∏ 3.500 posiadaczy rachunków i prowadzi∏ 12.100 rachunków. Zwi´kszy∏a si´
liczba u˝ytkowników systemu BankowoÊci Elektronicznej „enbepe” – do 95% ogó∏u klientów.
Posiadaczom rachunków udost´pniono nowe funkcje u∏atwiajàce zarzàdzanie Êrodkami
finansowymi i usprawniajàce przeprowadzanie rozliczeƒ. UnowoczeÊniono tak˝e obrót
skarbowymi papierami wartoÊciowymi. Nowe oprogramowanie pozwoli∏o na wyeliminowanie
obs∏ugi przetargów w formie papierowej, a tym samym skrócenie czasu rozstrzygania
przetargów i og∏aszania ich wyników.
17. W 2004 r. w pracach badawczych NBP koncentrowa∏ si´ na bie˝àcych badaniach, dotyczàcych
skutecznoÊci polityki pieni´˝nej, procesów inflacyjnych, kreacji pieniàdza, finansów
publicznych, koniunktury gospodarczej, popytu konsumpcyjnego, bilansu p∏atniczego
i kursu walutowego oraz opracowywaniu prognoz gospodarczych i monetarnych. Efekty
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prac s∏u˝y∏y projektowaniu polityki monetarnej i kursowej. Majàc na celu jak najlepsze
przygotowanie Polski do przyj´cia wspólnej waluty prowadzono badania dotyczàce integracji
polskiej gospodarki z UE i Eurosystemem w porównaniu z innymi krajami oraz przygotowano
raport zawierajàcy ocen´ korzyÊci i kosztów wprowadzenia euro. Ponadto prowadzono analizy
dotyczàce: wprowadzenia systemu badania wp∏ywu struktury gospodarki na procesy inflacyjne,
dostosowania prognozowania makroekonomicznego do praktyki EBC, koniunktury mi´dzynarodowej, w tym sytuacji gospodarczej w krajach UE. Rozszerzono badania ankietowe
przedsi´biorstw i przeprowadzono analiz´ instytucjonalnych uwarunkowaƒ stabilnoÊci
finansowej w Polsce i kilku wybranych krajach.
18. Dane statystyczne zbierane i opracowywane przez NBP sà wa˝nym êród∏em informacji o stanie
gospodarki, zarówno dla Banku, jak i odbiorców zewn´trznych. W zwiàzku z przystàpieniem
Polski do Unii Europejskiej NBP wprowadzi∏ wymagania Europejskiego Banku Centralnego
dotyczàce statystyki pieni´˝nej i bankowej, w szczególnoÊci bilansu skonsolidowanego
monetarnych instytucji finansowych i statystyki stóp procentowych. W 2004 r. rozszerzono
zakres badaƒ o nowe obszary, takie jak: kwartalne rachunki finansowe, statystyka pozosta∏ych
instytucji poÊrednictwa finansowego, statystyka emisji papierów wartoÊciowych. W niektórych
dziedzinach, np. statystyce sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych, NBP wspó∏pracowa∏
z G∏ównym Urz´dem Statystycznym i Ministerstwem Finansów.
19. Przedstawiciele NBP brali udzia∏ w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, Komitetu
Europejskiego Rady Ministrów oraz Rady Ministrów. W 2004 r. NBP wspó∏pracowa∏ z rzàdem
m.in. w ramach Komitetu Zarzàdzania D∏ugiem Publicznym i Mi´dzyresortowej Grupy
Roboczej ds. Integracji Polski z UGW, a cz∏onkowie Rady Polityki Pieni´˝nej spotykali si´
z przedstawicielami Rady Ministrów. NBP wspó∏dzia∏a∏ z organami paƒstwa, opiniujàc
projekty aktów normatywnychi i nienormatywnych z zakresu polityki gospodarczej i systemu
bankowego. Od 1 maja 2004 r. NBP uczestniczy∏ w opiniowaniu projektów wspólnotowych
aktów prawnych.
20. Reprezentujàc bank centralny i Polsk´ na arenie mi´dzynarodowej, w 2004 r. przedstawiciele
NBP uczestniczyli w pracach m.in. takich gremiów, jak: Rada Ogólna EBC, komitety i grupy
robocze ESBC, Rada ECOFIN, komitety i grupy robocze Rady UE i Komisji Europejskiej. Wspó∏pracowali te˝ z Bankiem Âwiatowym, Organizacjà Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, Bankiem
Rozrachunków Mi´dzynarodowych i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Realizujàc
zadania wynikajàce z cz∏onkostwa w UE, NBP uczestniczy∏ tak˝e w przygotowaniu przez Polsk´
Programu konwergencji – trzyletniego planu rozwoju gospodarczego, umo˝liwiajàcego
konwergencj´ z gospodarkà paƒstw Unii.
21. W 2004 r. przeci´tne zatrudnienie w NBP zmniejszy∏o si´ w stosunku do 2003 r. o 217
etatów, tj. 4,2%. Po raz kolejny nastàpi∏ spadek kosztów wynagrodzeƒ, co jest konsekwencjà
rozpocz´tej w 2002 r. racjonalizacji zatrudnienia oraz zamro˝enia p∏ac na poziomie 2001 r.
W 2004 r. dzia∏alnoÊç audytu wewn´trznego w NBP dostosowywano do Mi´dzynarodowych
Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn´trznego. Usprawniano równie˝ system
zarzàdzania ryzykiem finansowym i operacyjnym. Ponadto opracowano i wprowadzono
w ˝ycie Zasady etyki pracowników NBP. G∏ówne kierunki dzia∏alnoÊci inwestycyjnej dotyczy∏y
dostosowania infrastruktury teleinformatycznej NBP do wymagaƒ UE, w szczególnoÊci ESBC,
oraz osiàgni´cia poziomu technologicznego zgodnego ze standardami przyj´tymi w bankach
centralnych UE, w tym w zakresie bezpieczeƒstwa systemów.
22. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim, Sprawozdanie finansowe NBP
za 2004 r. zosta∏o po raz pierwszy zbadane przez bieg∏ego rewidenta, wybranego przez
Rad´ Polityki Pieni´˝nej. Zdaniem bieg∏ego rewidenta, sprawozdanie finansowe rzetelnie
i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., jak te˝ sytuacji majàtkowej i finansowej
NBP na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. oraz jest zgodne z przepisami. Opini´ niezale˝nego bieg∏ego
rewidenta zawiera za∏àcznik 11 do Raportu.
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23. W 2004 r. zysk Narodowego Banku Polskiego osiàgnà∏ wysokoÊç 4.387.374,64 tys. z∏,
z tego wp∏ata do bud˝etu paƒstwa wyniesie 4.168.005,91 tys. z∏.
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Zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim1, obowiàzujàcà
od 1 stycznia 1998 r., organami NBP sà: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki
Pieni´˝nej i Zarzàd Narodowego Banku Polskiego.

1.1. Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prezes Narodowego Banku Polskiego w ramach swoich obowiàzków przewodniczy∏ Radzie
Polityki Pieni´˝nej, Zarzàdowi NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Od maja 2004 r.,
po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej, Prezes NBP bra∏ udzia∏ jako pe∏noprawny cz∏onek
w posiedzeniach Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie.
Reprezentujàc bank centralny i Polsk´ w kontaktach z instytucjami zagranicznymi, w 2004 r.
Prezes NBP wzià∏ udzia∏ m.in. w nast´pujàcych spotkaniach:
• dorocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
w Londynie,
• dorocznym posiedzeniu oraz regularnych posiedzeniach Gubernatorów Banku
Rozrachunków Mi´dzynarodowych w Bazylei,
• dorocznym posiedzeniu Banku Âwiatowego i Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego
w Waszyngtonie,
• posiedzeniach Rady ECOFIN w sk∏adzie rozszerzonym o prezesów banków centralnych.
W 2004 r. Prezes NBP wyda∏ 20 zarzàdzeƒ dotyczàcych:
• ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet,
• sposobu przeprowadzania rozrachunków mi´dzybankowych,
• zasad i trybu wymiany znaków pieni´˝nych, które wskutek zu˝ycia lub uszkodzenia
przestajà byç prawnym Êrodkiem p∏atniczym,
• upowa˝nienia do podejmowania decyzji dotyczàcych indywidualnych zezwoleƒ
dewizowych oraz zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci kantorowej,
• okreÊlenia sposobu prowadzenia rejestru dzia∏alnoÊci kantorowej, wzoru rejestru oraz
trybu dokonywania wpisów do rejestru.
Prezes NBP, jako prze∏o˝ony pracowników, bra∏ udzia∏ w kszta∏towaniu i realizowaniu
polityki kadrowej, a tak˝e sprawowa∏ nadzór nad przestrzeganiem standardów pracy w NBP.

1.2. Rada Polityki Pieni´˝nej
W 2004 r. zakoƒczy∏a si´ kadencja Rady Polityki Pieni´˝nej wybranej w 1998 r.2
W 2004 r. Rada Polityki Pieni´˝nej odby∏a 16 posiedzeƒ (w tym 12 dwudniowych), na
których podj´∏a 15 uchwa∏, opublikowanych w Monitorze Polskim oraz w Dzienniku Urz´dowym
NBP. Cz∏onkowie RPP odbyli równie˝ 15 posiedzeƒ roboczych z zespo∏em analitycznoprognostycznym departamentów NBP oraz wiele spotkaƒ wynikajàcych z prac bie˝àcych.
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Dz.U. z 1997 nr 140, poz. 938 z póên. zm.
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Podsumowanie prac Rady Polityki Pieni´˝nej powo∏anej w 1998 r. zawiera Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Narodowego
Banku Polskiego w 2003 roku.
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RPP podj´∏a 3 uchwa∏y w sprawie podwy˝szenia stopy referencyjnej, oprocentowania
kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w
Narodowym Banku Polskim. WysokoÊç stóp procentowych NBP na koniec 2003 i 2004 r.
przedstawia tabela 1.
Tabela 1
WysokoÊç stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na koniec 2003 i 2004 r. (w pkt. proc.)
Stopa referencyjna

Kredyt lombardowy

31.12.2003 r. 31.12.2004 r. 31.12.2003 r. 31.12.2004 r.
5,25

6,5

6,75

Lokata w NBP

Redyskonto weksli

31.12.2003 r. 31.12.2004 r. 31.12.2003 r. 31.12.2004 r.

8,0

3,75

5,0

5,75

7,0

èród∏o: dane NBP.

RPP podj´∏a równie˝ uchwa∏y w nast´pujàcych sprawach:
• przyj´cia rocznego sprawozdania finansowego NBP na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.,
• przyj´cia sprawozdania z wykonania za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej w 2003 r.,
• oceny dzia∏alnoÊci Zarzàdu NBP w zakresie realizacji za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej w 2003 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania z dzia∏alnoÊci NBP w 2003 r.,
• ustalenia za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej na rok 2005,
• stóp rezerwy obowiàzkowej banków i wysokoÊci oprocentowania rezerwy obowiàzkowej;
na mocy tej uchwa∏y stopa rezerwy obowiàzkowej od Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y
papierów wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu wynosi 0% (operacje
repo), a wysokoÊç oprocentowania Êrodków rezerwy utrzymywanej przez banki na
rachunkach rezerwy obowiàzkowej stanowi 0,9% stopy redyskontowej weksli,
• okreÊlenia górnej granicy zobowiàzaƒ wynikajàcych z zaciàgania przez NBP po˝yczek i
kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
• zmiany uchwa∏y w sprawie zasad rachunkowoÊci, uk∏adu aktywów i pasywów bilansu oraz
rachunku zysków i strat NBP,
• zatwierdzenia planu finansowego NBP na 2005 r.,
• zasad prowadzenia operacji otwartego rynku,
• regulaminu RPP.
Realizujàc obowiàzek wynikajàcy z art. 23 ustawy o Narodowym Banku Polskim, RPP przyj´∏a
nast´pujàce dokumenty:
• Bilans p∏atniczy Rzeczypospolitej Polskiej za 2003 r. oraz bilanse p∏atnicze RP za I i II kwarta∏
2004 r.
• Mi´dzynarodowà pozycj´ inwestycyjnà Polski w 2003 r.
• Prognoz´ bilansu p∏atniczego Polski na 2005 r.
• Opini´ do projektu ustawy bud˝etowej na 2005 r.
Ponadto RPP przyj´∏a Raport o inflacji za 2003 rok oraz trzy kwartalne Raporty o inflacji
(w maju, sierpniu i listopadzie 2004 r.), które zawierajà ocen´ perspektyw procesów inflacyjnych
w kontekÊcie polityki pieni´˝nej.
W 2004 r. cz∏onkowie Rady Polityki Pieni´˝nej spotykali si´ z przedstawicielami rzàdu
w celu omówienia bie˝àcej sytuacji makroekonomicznej oraz perspektyw przystàpienia Polski
do ERM II i strefy euro:
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• 30 marca 2004 r. – z Wicepremierem Jerzym Hausnerem oraz Ministrem Finansów
Andrzejem Raczko,
• 27 lipca 2004 r. – z Wicepremierem Jerzym Hausnerem oraz Ministrem Finansów
Miros∏awem Gronickim,
• 28 wrzeÊnia 2004 r. – z Wicepremierem Jerzym Hausnerem oraz Ministrem Finansów
Miros∏awem Gronickim.
W dniu 26 paêdziernika 2004 r. odby∏o si´ doroczne spotkanie Rady Polityki Pieni´˝nej
z przedstawicielami banków komercyjnych. G∏ównym tematem spotkania by∏o przedstawienie
Za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej na rok 2005.

1.3. Zarzàd Narodowego Banku Polskiego
Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku Polskim, dzia∏alnoÊcià NBP kieruje Zarzàd. Zarzàd
NBP podejmuje uchwa∏y w sprawach niezastrze˝onych do wy∏àcznej kompetencji innych organów
NBP oraz realizuje uchwa∏y RPP. Podstawowe zadania Zarzàd NBP realizowa∏ zgodnie z Planem
dzia∏alnoÊci NBP na lata 2004-2006 oraz Planem finansowym.
W 2004 r. Zarzàd rozpatrywa∏, a nast´pnie rekomendowa∏ Radzie Polityki Pieni´˝nej projekty
uchwa∏ i materia∏y kierowane na posiedzenia RPP.
Ponadto zajmowa∏ si´ zagadnieniami wynikajàcymi z procesu integracji europejskiej,
zagadnieniami makroekonomicznymi, sytuacjà sektora finansowego, w tym bankowego oraz
bie˝àcymi sprawami zwiàzanymi z dzia∏alnoÊcià Banku. Na posiedzeniach omawiano mi´dzy
innymi:
• zagadnienia zwiàzane z integracjà europejskà, pozosta∏e do uregulowania przed
1 maja 2004 r.,
• ekonomiczne i formalne uwarunkowania przystàpienia Polski do ERM II i strefy euro,
• zagadnienia dotyczàce stabilnoÊci sektora finansowego, w tym sytuacji i perspektyw
rozwoju sektora bankowego3,
• wprowadzenie nowego systemu do rozliczeƒ mi´dzybankowych w euro – SORBNET-EURO4,
umo˝liwiajàcego uczestnictwo w unijnym systemie p∏atnoÊci TARGET1,
• zagadnienia dotyczàce otwarcia i prowadzenia przez NBP rachunków do obs∏ugi Êrodków
w∏asnych UE oraz Êrodków pomocowych otrzymywanych w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójnoÊci,
• akcj´ informacyjnà na temat wp∏ywu wejÊcia do UE na poziom cen w Polsce, prowadzonej
wspólnie z Urz´dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
• wprowadzanie standardów europejskich w zakresie monitorowania ryzyka i usprawnianie
wewn´trznej dzia∏alnoÊci,
• wyniki projekcji inflacji.
W 2004 r. Zarzàd NBP odby∏ 57 posiedzeƒ, na których podjà∏ 64 uchwa∏y normatywne,
10 uchwa∏ nienormatywnych oraz 280 postanowieƒ. Najwa˝niejsze decyzje obejmowa∏y:
• Podj´cie uchwa∏ w nast´pujàcych sprawach:
– Zmiany uchwa∏y w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki
rezerwy obowiàzkowej. Uchwa∏´ opracowano w zwiàzku ze zmianà ustawy o NBP,
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Szczegó∏owe dzia∏ania w tym zakresie zosta∏y opisane w poszczególnych rozdzia∏ach.

4

System uruchomiono 7 marca 2005 r.
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wprowadzajàcà z dniem 1 maja 2004 r. obowiàzek oprocentowania rezerwy obowiàzkowej
oraz umo˝liwiajàcà wprowadzenie innych zmian przybli˝ajàcych system rezerwy
obowiàzkowej w Polsce do standardów Eurosystemu.
– Zmiany uchwa∏y w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceƒ wyp∏aty
i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda˝y walut obcych dla
posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim”. Celem zmian by∏o
wprowadzenie koniecznych dostosowaƒ zwiàzanych z wykonywaniem przelewów
transgranicznych wynikajàcych z przepisów Prawa bankowego i rozporzàdzeƒ.
– Zmiany uchwa∏y w sprawie trybu i szczegó∏owych zasad przekazywania przez banki
do Narodowego Banku Polskiego danych niezb´dnych do ustalania polityki pieni´˝nej
i okresowych ocen sytuacji pieni´˝nej paƒstwa oraz oceny sytuacji finansowej banków
i ryzyka sektora bankowego. Zmiany uchwa∏y wynika∏y z wejÊcia w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r. ustaw zmieniajàcych ustaw´ Prawo bankowe i zmiany ustawy
o Narodowym Banku Polskim, a tak˝e s∏u˝y∏y usprawnieniu przekazywania przez banki
danych do NBP.
– Warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.
Uchwa∏a ustanowi∏a ramy prawne systemu SORBNET-EURO.
– Zasad i warunków sprzeda˝y przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów
i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne cele.
• Podj´cie postanowieƒ dotyczàcych:
– uczestnictwa NBP w systemie STEP-2,
– przyj´cia dokumentu Polityka NBP w dziedzinie nadzoru nad systemami p∏atnoÊci,
– przej´cia przez NBP wszystkich funkcji wykonywanych przez spó∏k´ CENTRAST
w ramach Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z podpisem elektronicznym,
– podpisania „Memorandum o wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami nadzoru nad systemami
p∏atniczymi a instytucjami nadzoru bankowego na trzecim etapie Unii Gospodarczej
i Walutowej”,
– zawarcia porozumienia pomi´dzy NBP a Komisjà Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
w sprawie zasad i trybu przekazywania na zasadzie wzajemnoÊci informacji, w tym
opinii, w zakresie nadzoru nad systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych,
– racjonalizacji zatrudnienia w oddzia∏ach okr´gowych i GOWD,
– nieodp∏atnego przekazania obiektów NBP na rzecz wy˝szych uczelni, sàdów i policji.
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Polityka pieni´˝na

2.1. Synteza5
1. Zgodnie z art. 227 par. 1 Konstytucji RP „Centralnym bankiem paƒstwa jest Narodowy
Bank Polski. Przys∏uguje mu wy∏àczne prawo emisji pieniàdza oraz ustalania i realizowania polityki pieni´˝nej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartoÊç polskiego pieniàdza”. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. art. 3 okreÊla, ˝e „Podstawowym celem dzia∏alnoÊci
NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rzàdu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”.
W lutym 2003 r. Rada Polityki Pieni´˝nej pierwszej kadencji przyj´∏a Strategi´ polityki pieni´˝nej po 2003 roku, która sta∏a si´ podstawà zatwierdzonych przez t´ samà Rad´ Za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej na 2004 r. Rada Polityki Pieni´˝nej drugiej kadencji, w lutym
2004 r. w komunikacie po posiedzeniu RPP, potwierdzi∏a podstawowe ustalenia zawarte
w Strategii, stwierdzajàc, ˝e:
• polityka pieni´˝na b´dzie prowadzona w ramach strategii bezpoÊredniego celu inflacyjnego (BCI); do momentu wejÊcia do ERM II powinien byç utrzymany system p∏ynnego
kursu walutowego,
• celem polityki pieni´˝nej jest stabilizowanie stopy inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedzia∏em wahaƒ +/- 1 punkt procentowy,
• najbardziej korzystne dla Polski jest przyj´cie strategii gospodarczej nastawionej na stworzenie warunków zapewniajàcych wprowadzenie euro w najbli˝szym mo˝liwym terminie.
Realizacja ciàg∏ego celu inflacyjnego oznacza, ˝e odnosi si´ on do inflacji mierzonej w uj´ciu
miesiàc do analogicznego miesiàca poprzedniego roku, a nie jak w latach 1999-2003, wy∏àcznie w grudniu do grudnia poprzedniego roku. Strategia zak∏ada, ˝e w przypadku wystàpienia
nieoczekiwanych i silnych wstrzàsów, przyczyniajàcych si´ do wyjÊcia inflacji poza pasmo
dopuszczalnych wahaƒ, Rada b´dzie podejmowaç dzia∏ania zapewniajàce powrót inflacji
do przedzia∏u wahaƒ, a nast´pnie w pobli˝e samego celu. Okres powrotu inflacji do celu
zale˝y przede wszystkim od d∏ugoÊci opóênieƒ cechujàcych mechanizm transmisji impulsów
polityki pieni´˝nej w Polsce oraz si∏y i charakteru wstrzàsów. DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe oraz badania nad procesem transmisji w Polsce wskazujà, ˝e skutki dla inflacji
wi´kszoÊci wstrzàsów mo˝na, bez doprowadzania do nadmiernych wahaƒ produkcji,
neutralizowaç w horyzoncie 1-3 lat od momentu zmiany stóp procentowych.
2. Ze wzgl´du na fakt, ˝e od momentu podj´cia decyzji dotyczàcych stóp procentowych
do najsilniejszego ich wp∏ywu na inflacj´ up∏ywa oko∏o szeÊç kwarta∏ów, procesy inflacyjne w 2004 r. kszta∏towa∏y si´ pod wp∏ywem polityki pieni´˝nej prowadzonej w latach
2002-2003. Wiosnà 2004 r. w polskiej gospodarce wystàpi∏y nieoczekiwane silne wstrzàsy w postaci wzrostu cen ˝ywnoÊci i ropy naftowej, które znalaz∏y odzwierciedlenie w znacznym wzroÊcie inflacji CPI.
3. W 2004 r. obserwowano utrwalenie zapoczàtkowanego w roku poprzednim o˝ywienia
polskiej gospodarki, na które na∏o˝y∏ si´ silny impuls popytowy zwiàzany z przystàpieniem
Polski do Unii Europejskiej (UE). Tempo wzrostu PKB w 2004 r. wynios∏o 5,4%, co oznacza, ˝e polska gospodarka rozwija∏a si´ ponad 2-krotnie szybciej ni˝ kraje UE-25, gdzie
wzrost PKB szacuje si´ na 2,5% rocznie. Wzrost gospodarczy w poszczególnych kwarta∏ach 2004 r. by∏ jednak zró˝nicowany – znacznie szybszy w pierwszej ni˝ w drugiej po∏owie roku. Tempo wzrostu PKB po osiàgni´ciu bardzo wysokiego poziomu w I kwartale 2004 r. (blisko 7%) stopniowo ulega∏o zmniejszeniu i w ostatnim kwartale tego samego roku wynios∏o oko∏o 4%.
5

26

Rozdzia∏ Polityka pieni´˝na jest Sprawozdaniem z wykonania za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej w 2004 r., które Rada Polityki
Pieni´˝nej przyj´∏a na posiedzeniu w dniach 24-25 maja 2005 r

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Polityka pieni´˝na

Szybki wzrost PKB w pierwszej po∏owie roku wskazywa∏ na mo˝liwoÊç, ˝e bie˝àce PKB
osiàgnie i w d∏u˝szej perspektywie przekroczy poziom potencjalnego PKB, co oznacza∏oby domkni´cie si´ ujemnej luki popytowej i mog∏oby skutkowaç pojawieniem si´ presji inflacyjnej. W szczególnoÊci spodziewano si´ zwi´kszenia dynamiki nak∏adów inwestycyjnych, na co mog∏y wskazywaç pozytywne tendencje w tym zakresie w sektorze przedsi´biorstw, a zw∏aszcza w przemyÊle. RównoczeÊnie oczekiwano co najmniej utrzymania dynamiki spo˝ycia indywidualnego, szczególnie w przypadku wzrostu p∏ac nominalnych
w nast´pstwie rosnàcej inflacji i podwy˝szonych oczekiwaƒ inflacyjnych (efekty drugiej
rundy). W drugiej po∏owie 2004 r., wraz z nap∏ywem nowych danych, okaza∏o si´, ˝e
szybki wzrost gospodarczy notowany w I i II kwartale by∏ efektem dzia∏ania czynników jednorazowych i wiàza∏ si´ m.in. z przejÊciowym wzrostem popytu towarzyszàcym przystàpieniu Polski do UE. Publikowane dane wskazywa∏y na s∏absze od prognozowanego o˝ywienie inwestycyjne, dynamika p∏ac realnych obni˝y∏a si´, a ponadto wyhamowane zosta∏o wyjàtkowo silne w I po∏owie roku tempo wzrostu zapasów. W rezultacie znaczne przyspieszenie wzrostu PKB w pierwszej po∏owie 2004 r. nie mia∏o charakteru trwa∏ego i w konsekwencji perspektywa domkni´cia ujemnej luki popytowej ponownie si´ oddali∏a.
4. Wysoka dynamika wzrostu gospodarczego w 2004 r. wynika∏a z silnego o˝ywienia
w przemyÊle i us∏ugach rynkowych, których udzia∏ we wzroÊcie wartoÊci dodanej ogó∏em
wyniós∏ odpowiednio 2,4 pkt proc. oraz 2,3 pkt proc. Szczególnie silnie rozwija∏ si´
przemys∏ przetwórczy. Jego wysoka dynamika wiàza∏a si´ z rosnàcym eksportem i poprawà konkurencyjnoÊci na rynku wewn´trznym. Przyspieszenie dynamiki us∏ug wynika∏o natomiast ze wzrostu obrotów w handlu (szczególnie w okresie boomu przedakcesyjnego) oraz korzystnej koniunktury w ∏àcznoÊci i poÊrednictwie finansowym, co wiàza∏o si´ z ogólnym wzrostem aktywnoÊci gospodarczej.
Analiza PKB od strony popytu wskazuje, ˝e najwi´kszy udzia∏ we wzroÊcie PKB mia∏o
spo˝ycie (2,84 pkt proc.). Po trzyletnim okresie spadku, wzros∏y nak∏ady na Êrodki trwa∏e, a ich udzia∏ we wzroÊcie PKB wyniós∏ 1 pkt proc. Wzrostowi aktywnoÊci gospodarczej
towarzyszy∏ równie˝ proces odbudowy zapasów, w wyniku czego ich wk∏ad do wzrostu
PKB wyniós∏ 1,3 pkt proc. Silnà dynamikà wzrostu charakteryzowa∏ si´ eksport, czemu
sprzyja∏o polepszenie koniunktury wÊród g∏ównych partnerów handlowych, akcesja Polski do UE oraz korzystny dla eksporterów kurs z∏otego w pierwszej po∏owie roku. Natomiast import wzrós∏ wolniej i w rezultacie wk∏ad eksportu netto do wzrostu PKB by∏ dodatni i wyniós∏ 0,3 pkt proc. Deficyt obrotów bie˝àcych zmniejszy∏ si´ do ok. 1,5% PKB,
co oznacza dalsze ograniczenie nierównowagi zewn´trznej.
5. Procesy inflacyjne w 2004 r. pozostawa∏y pod silnym wp∏ywem wstrzàsów cenowych
zwiàzanych z przystàpieniem Polski do UE oraz wzrostem cen surowców na rynkach
Êwiatowych. W pierwszych trzech miesiàcach 2004 r. inflacja mierzona wskaênikiem wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych (CPI) utrzymywa∏a si´ na poziomie 1,6-1,7% r/r,
a wi´c nieco poni˝ej celu inflacyjnego. Poczàwszy od II kw. nastàpi∏o znaczne przyspieszenie
tempa wzrostu cen do 4,6% r/r w lipcu i sierpniu ub.r. W II po∏owie 2004 r. tempo wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych utrzymywa∏o si´ na podwy˝szonym poziomie
4,4-4,6%, tj. powy˝ej górnej granicy dopuszczalnych odchyleƒ od celu inflacyjnego.
Utrzymujàca si´ od maja 2004 r. wy˝sza od celu inflacja by∏a w g∏ównej mierze efektem
wzrostu cen zwiàzanego z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej (wzrost cen ˝ywnoÊci
i zwi´kszenie stawki podatków poÊrednich) oraz wzrostu cen ropy i innych surowców
na rynkach Êwiatowych. O wp∏ywie tych czynników na stop´ inflacji Êwiadczy fakt, ˝e
od kwietnia 2004 r. wskaênik inflacji bazowej netto, który nie uwzgl´dnia zmian cen
˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych oraz paliw, kszta∏towa∏ si´ na poziomie znacznie
ni˝szym ni˝ inflacja mierzona wskaênikiem CPI.
6. Jednym z czynników, które mia∏y wp∏yw na decyzje Rady Polityki Pieni´˝nej by∏a niepewnoÊç
dotyczàca sytuacji w finansach publicznych. Mimo spodziewanego lepszego wykonania
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bud˝etu ni˝ przyj´to w Ustawie bud˝etowej na 2004 r., deficyt strukturalny finansów
publicznych uleg∏ zwi´kszeniu. Rad´ niepokoi∏o opóênianie reform ograniczajàcych deficyt i potrzeby po˝yczkowe sektora finansów publicznych. Opóênianie koniecznych reform
mog∏o spowodowaç zaburzenia na rynkach finansowych, skutkujàce wzrostem rentownoÊci skarbowych papierów wartoÊciowych oraz os∏abieniem kursu z∏otego, stanowiàcym
istotny czynnik ryzyka inflacyjnego. Ponadto, dalsze narastanie d∏ugu publicznego mog∏o
zagroziç trwa∏oÊci wzrostu gospodarczego. W szczególnoÊci, Rad´ niepokoi∏y:
• niskie zaawansowanie prac nad pakietem legislacyjnym ustaw przygotowanym przez rzàd
w lutym 2004 r. w ramach Programu uporzàdkowania i ograniczenia wydatków publicznych,
• utrzymujàca si´ niepewnoÊç co do ostatecznego kszta∏tu bud˝etu na 2005 r. z powodu
m.in. uwzgl´dnienia w bud˝ecie efektów finansowych ustaw podwy˝szajàcych sk∏adki
ubezpieczeniowe dla przedsi´biorców oraz dla rolników, które nie zosta∏y uchwalone
przez parlament. Okaza∏o si´, ˝e parlament faktycznie nie popar∏ cz´Êci przed∏o˝onych
przez rzàd rozwiàzaƒ ograniczajàcych deficyt sektora finansów publicznych,
• rosnàca niestabilnoÊç polityczna, zmniejszajàca prawdopodobieƒstwo przyj´cia ustaw
majàcych na celu ograniczenie wydatków publicznych.
7. Rada Polityki Pieni´˝nej dokona∏a w 2004 r. trzech podwy˝ek stóp procentowych NBP –
w czerwcu, lipcu i sierpniu. ¸àcznie stopa referencyjna zosta∏a podwy˝szona z 5,25%
do 6,5%, stopa redyskonta weksli z 5,75% do 7,0%, stopa kredytu lombardowego
z 6,75% do 8,0%, a stopa depozytowa z 3,75% do 5,0%.
Podwy˝ki stóp procentowych mia∏y ograniczyç ryzyko pojawienia si´ wtórnych skutków
wzrostu inflacji zwiàzanego z przystàpieniem Polski do UE oraz wzrostem cen ropy naftowej
i innych surowców na rynkach Êwiatowych. Obserwowany w po∏owie 2004 r. wzrost
inflacji w warunkach umacniania si´ o˝ywienia gospodarczego móg∏ wywo∏aç trwa∏y
wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych. Taka sytuacja rodzi∏aby ryzyko wzrostu presji p∏acowej i –
w konsekwencji – utrwalenia inflacji na podwy˝szonym poziomie, czyli wystàpienia tzw.
efektów drugiej rundy. Ocenie ryzyka pojawienia si´ wtórnych efektów wzrostu inflacji
towarzyszy∏a znaczna niepewnoÊç. Do jego zwi´kszenia przyczynia∏a si´ przede wszystkim
si∏a wyst´pujàcych w gospodarce wstrzàsów oraz relatywnie krótki okres niskiej inflacji
w Polsce. Z kolei g∏ównym czynnikiem, który móg∏ ograniczyç wp∏yw wzrostu oczekiwaƒ
inflacyjnych na wzrost wynagrodzeƒ by∏o utrzymujàce si´ wysokie bezrobocie. Ponadto,
w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej móg∏ oddzia∏ywaç potencjalny wp∏yw wstrzàsów
poda˝owych i towarzyszàcego im wzrostu cen na spadek popytu.
Przy podejmowaniu decyzji o podniesieniu stóp procentowych intencjà RPP by∏o
przekazanie uczestnikom rynku wyraênego sygna∏u, ˝e bank centralny jest zdeterminowany zrealizowaç cel inflacyjny w Êrednim okresie, a zatem, ˝e wzrost inflacji ma charakter
przejÊciowy. Kierujàc si´ powy˝szymi przes∏ankami w Za∏o˝eniach polityki pieni´˝nej
na 2005 r. Rada zadeklarowa∏a, ˝e b´dzie kontynuowaç dzia∏ania zmierzajàce do szybkiego
obni˝enia inflacji do poziomu 2,5% w ciàgu 5-7 kwarta∏ów.
W IV kw. 2004 r. perspektywy inflacji w horyzoncie oddzia∏ywania polityki pieni´˝nej istotnie
si´ poprawi∏y. Ograniczeniu przysz∏ej presji inflacyjnej sprzyja∏y przede wszystkim:
• dokonane w miesiàcach letnich 2004 r. podwy˝ki stóp procentowych,
• niskie tempo wzrostu p∏ac w przedsi´biorstwach wskazujàce, ˝e w analizowanym
okresie efekty drugiej rundy nie wystàpi∏y, co wiàza∏o si´ przede wszystkim z wysokim
bezrobociem,
• wygaÊni´cie cenowych skutków przystàpienia Polski do Unii Europejskiej,
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• silny trend aprecjacyjny z∏otego, oddzia∏ujàcy w kierunku obni˝enia inflacji poprzez obni˝enie cen towarów importowanych i os∏abienie aktywnoÊci gospodarczej; trend ten
wynika∏ g∏ównie ze spadku premii za ryzyko inwestowania w Polsce w zwiàzku z przystàpieniem do UE oraz ustabilizowania si´ sytuacji politycznej w kraju.
W zwiàzku z poprawiajàcymi si´ w IV kwartale 2004 r. perspektywami inflacji, w opinii
Rady, nie by∏o koniecznoÊci dokonywania dalszych podwy˝ek stóp procentowych. Prowadzeniu polityki pieni´˝nej towarzyszy∏a niepewnoÊç dotyczàca kursu walutowego. JednoczeÊnie, projekcje inflacji opracowywane w NBP potwierdza∏y ocen´ Rady, ˝e prawdopodobieƒstwo utrzymania si´ inflacji powy˝ej celu inflacyjnego (2,5%) w horyzoncie oddzia∏ywania polityki pieni´˝nej by∏o nadal wy˝sze ni˝ prawdopodobieƒstwo tego, ˝e inflacja
znajdzie si´ poni˝ej celu inflacyjnego. Rada utrzyma∏a wi´c do koƒca 2004 r. restrykcyjne
nastawienie w polityce pieni´˝nej.
8. W warunkach zwi´kszonej niepewnoÊci Rada za szczególnie wa˝ne uzna∏a, aby przes∏anki jej decyzji by∏y przedstawiane w sposób zrozumia∏y i przejrzysty. W ramach podj´tych
w 2004 r. dzia∏aƒ ukierunkowanych na popraw´ komunikacji banku centralnego z otoczeniem dokonano zmiany formu∏y Raportu o inflacji oraz przyspieszono termin jego publikacji. Ponadto od sierpnia 2004 r. w Raporcie rozpocz´to publikacj´ projekcji inflacji, sporzàdzanej przy za∏o˝eniu utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie
w ca∏ym horyzoncie projekcji. Projekcje inflacji opracowywane sà przez zespó∏ ekonomistów Narodowego Banku Polskiego, pod kierunkiem Wiceprezesa NBP Krzysztofa Rybiƒskiego. Projekcja inflacji stanowi jednà z przes∏anek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP. W 2004 r. zmieni∏a si´ tak˝e formu∏a
komunikatów RPP. Rada stara∏a si´ by komunikaty by∏y, w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu, ukierunkowane na przysz∏oÊç oraz przedstawia∏y ocen´ bilansu ryzyk dla przysz∏ej inflacji. Zmiany te powinny doprowadziç do lepszego zrozumienia i przewidywalnoÊci
zmian parametrów polityki pieni´˝nej. Rada wyra˝a nadziej´, ˝e w d∏u˝szym okresie
wi´ksza przejrzystoÊç przyczyni si´ do zwi´kszenia skutecznoÊci polityki pieni´˝nej.
9. W 2004 r. odby∏y si´ trzy spotkania RPP z przedstawicielami resortów gospodarczych
Rzàdu RP. Spotkania te poÊwi´cone by∏y analizie bie˝àcej i przysz∏ej sytuacji sektora
finansów publicznych oraz zagadnieniom zwiàzanym z przysz∏ym uczestnictwem Polski
w mechanizmie ERM II i przystàpieniem do strefy euro. Warunkiem przyj´cia wspólnej
waluty jest spe∏nienie tzw. kryteriów z Maastricht. W efekcie przejÊciowego wzrostu inflacji
w 2004 r. od sierpnia ubieg∏ego roku Polska przesta∏a spe∏niaç kryterium stabilnoÊci cen.
Jednak wraz z oczekiwanym spadkiem inflacji do poziomu spójnego z celem 2,5% r/r,
równie˝ Êrednioroczne tempo wzrostu cen powinno si´ obni˝aç do poziomu umo˝liwiajàcego ponowne spe∏nienie kryterium stabilnoÊci cen. W rezultacie polityka pieni´˝na
w 2004 r., zorientowana na mo˝liwie szybkie sprowadzenie inflacji do celu inflacyjnego,
sprzyja∏a realizacji strategii szybkiego przystàpienia Polski do strefy euro.
10. W 2004 r. NBP realizowa∏ polityk´ pieni´˝nà, oddzia∏ujàc na poziom inflacji za pomocà
stopy procentowej. RPP okreÊla∏a wysokoÊç oficjalnych stóp procentowych NBP, które
wyznacza∏y rentownoÊci instrumentów polityki pieni´˝nej. W celu odpowiedniego
kszta∏towania krótkoterminowych stóp procentowych, NBP pos∏ugiwa∏ si´ nast´pujàcymi
instrumentami: operacje otwartego rynku, operacje kredytowo-depozytowe oraz rezerwa
obowiàzkowa. Wp∏ywajàc na poziom nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych
rynku pieni´˝nego, RPP dà˝y∏a do osiàgni´cia takiego poziomu stóp procentowych
w gospodarce, który by∏by spójny z za∏o˝onym celem inflacyjnym. W 2004 r., podobnie
jak w latach poprzednich, stopami wytyczajàcymi kierunek prowadzonej przez NBP
polityki pieni´˝nej, by∏y: stopa referencyjna, stopa lombardowa i stopa depozytowa.
W 2004 r. utrzymywa∏a si´ nadp∏ynnoÊç sektora bankowego. W uj´ciu Êredniorocznym
nadp∏ynnoÊç, mierzona skalà emisji bonów pieni´˝nych NBP, ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 5.275 mln z∏ w porównaniu z 6.251 mln z∏ w 2003 r. Spadek nadp∏ynnoÊci wynika∏,
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przede wszystkim, ze zmiany struktury absorpcji Êrodków z sektora bankowego –
w 2004 r. wzrós∏ poziom Êrodków, które by∏y absorbowane przez MF i utrzymywane
w postaci lokat terminowych w banku centralnym.
W 2004 r. wprowadzono zmiany w zasadach utrzymywania i naliczania rezerwy obowiàzkowej,
które zbli˝y∏y system rezerwy obowiàzkowej NBP do standardów Eurosystemu.

2.2. Realizacja celu inflacyjnego w 2004 r.
Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji polityki pieni´˝nej w 2004 r., której za∏o˝enia
zosta∏y sformu∏owane przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej pierwszej kadencji. Punktem wyjÊcia dla
Za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej na 2004 r. by∏y postanowienia Strategii polityki pieni´˝nej po 2003 r. Jej
podstawowe elementy zosta∏y potwierdzone przez obecnà RPP w lutym 2004 r.
Zgodnie ze Strategià i Za∏o˝eniami, w ramach strategii bezpoÊredniego celu inflacyjnego
od stycznia 2004 r. realizowany jest ciàg∏y cel inflacyjny na poziomie 2,5% w uj´ciu rok do roku,
z symetrycznym przedzia∏em dopuszczalnych odchyleƒ +/- 1 punkt procentowy.
Realizacja ciàg∏ego celu inflacyjnego oznacza, ˝e odnosi si´ on do inflacji mierzonej w uj´ciu
miesiàc do analogicznego miesiàca poprzedniego roku, a nie jak w latach 1999-2003, wy∏àcznie
w grudniu do grudnia poprzedniego roku. W przypadku wystàpienia nieoczekiwanych i silnych
wstrzàsów, przyczyniajàcych si´ do wyjÊcia inflacji poza pasmo dopuszczalnych wahaƒ, Rada b´dzie
podejmowaç dzia∏ania zapewniajàce powrót inflacji do przedzia∏u wahaƒ, a nast´pnie w pobli˝e
samego celu. Okres powrotu inflacji do celu zale˝y przede wszystkim od d∏ugoÊci opóênieƒ cechujàcych mechanizm transmisji impulsów polityki pieni´˝nej w Polsce oraz si∏y i charakteru wstrzàsów.
DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe oraz badania nad procesem transmisji w Polsce wskazujà, ˝e
skutki dla inflacji wi´kszoÊci wstrzàsów mo˝na, bez doprowadzania do nadmiernych wahaƒ
produkcji, neutralizowaç w horyzoncie 1-3 lat od momentu zmiany stóp procentowych.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e od momentu podj´cia decyzji dotyczàcych stóp procentowych
do najsilniejszego ich wp∏ywu na inflacj´ up∏ywa oko∏o szeÊç kwarta∏ów, procesy inflacyjne
w 2004 r. kszta∏towa∏y si´ pod wp∏ywem polityki pieni´˝nej prowadzonej w latach 2002-2003.
Wiosnà 2004 r. w polskiej gospodarce wystàpi∏y nieoczekiwane silne wstrzàsy w postaci wzrostu
cen ˝ywnoÊci i ropy naftowej, które znalaz∏y odzwierciedlenie w znacznym wzroÊcie inflacji CPI.

2.3. Stan koniunktury i przebieg procesów inflacyjnych
W 2004 r. obserwowano utrwalenie zapoczàtkowanego w poprzednim roku o˝ywienia
polskiej gospodarki. Tempo wzrostu PKB wynios∏o 5,4%, co oznacza, ˝e polska gospodarka
rozwija∏a si´ ponad 2-krotnie szybciej ni˝ kraje UE-25, gdzie wzrost PKB szacuje si´ na 2,5% rocznie.
Wzrost gospodarczy w poszczególnych kwarta∏ach 2004 r. by∏ jednak zró˝nicowany – znacznie
szybszy w pierwszej ni˝ w drugiej po∏owie roku. Tempo wzrostu PKB, po osiàgni´ciu bardzo
wysokiego poziomu w I kwartale 2004 r. (blisko 7%), stopniowo uleg∏o zmniejszeniu i w ostatnim
kwartale tego samego roku wynios∏o oko∏o 4%.
Szybki wzrost PKB w pierwszej po∏owie roku wskazywa∏ na mo˝liwoÊç, ˝e bie˝àce PKB
osiàgnie i w d∏u˝szej perspektywie przekroczy poziom potencjalnego PKB, co oznacza∏oby
domkni´cie si´ ujemnej luki popytowej i mog∏oby skutkowaç pojawieniem si´ presji inflacyjnej.
W szczególnoÊci spodziewano si´ zwi´kszenia dynamiki nak∏adów inwestycyjnych, na co mog∏y
wskazywaç pozytywne tendencje w tym zakresie w sektorze przedsi´biorstw, a zw∏aszcza
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w przemyÊle. RównoczeÊnie oczekiwano co najmniej utrzymania dynamiki spo˝ycia indywidualnego,
szczególnie w przypadku wzrostu p∏ac nominalnych w nast´pstwie rosnàcej inflacji i podwy˝szonych
oczekiwaƒ inflacyjnych (efekty drugiej rundy). W drugiej po∏owie roku, wraz z nap∏ywem nowych
danych, okaza∏o si´, ˝e szybki wzrost gospodarczy, notowany w I i II kwartale by∏ efektem
dzia∏ania czynników jednorazowych i wiàza∏ si´ m.in. z przejÊciowym wzrostem popytu towarzyszàcym przystàpieniu Polski do UE. Publikowane dane wskazywa∏y na s∏absze od prognozowanego
o˝ywienie inwestycyjne, dynamika p∏ac realnych obni˝y∏a si´, a ponadto wyhamowane zosta∏o
wyjàtkowo silne w I po∏owie roku tempo wzrostu zapasów. W rezultacie znaczne przyspieszenie
wzrostu PKB w pierwszej po∏owie 2004 r. nie mia∏o charakteru trwa∏ego i w konsekwencji perspektywa domkni´cia ujemnej luki popytowej ponownie si´ oddali∏a.
Procesy inflacyjne w 2004 r. pozostawa∏y pod silnym wp∏ywem wstrzàsów cenowych
zwiàzanych z przystàpieniem Polski do UE oraz wzrostem cen surowców na rynkach Êwiatowych.
W pierwszych trzech miesiàcach 2004 r. inflacja mierzona wskaênikiem wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych (CPI) utrzymywa∏a si´ na poziomie 1,6-1,7% r/r, a wi´c nieco poni˝ej celu
inflacyjnego. Poczàwszy od II kw. nastàpi∏o znaczne przyspieszenie tempa wzrostu cen do 4,6% r/r
w lipcu i sierpniu ub. r. W II po∏owie 2004 r. tempo wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
utrzymywa∏o si´ na podwy˝szonym poziomie 4,4-4,6%, tj. powy˝ej górnej granicy dopuszczalnych
odchyleƒ od celu inflacyjnego (patrz za∏àcznik 2).
WÊród impulsów inflacyjnych w okresie poprzedzajàcym akcesj´ oraz w pierwszych
miesiàcach cz∏onkostwa Polski w UE nale˝y wymieniç przede wszystkim: zwi´kszenie popytu
wewn´trznego i zewn´trznego na niektóre krajowe surowce i towary, wprowadzenie uregulowaƒ
UE dotyczàcych podatków poÊrednich, polityki celnej, polityki rolnej, jak równie˝ skutki wyst´pujàcych w tym czasie zaburzeƒ na Êwiatowych rynkach surowców energetycznych i przemys∏owych.
W najwi´kszym stopniu do wzrostu inflacji przyczyni∏y si´ nieoczekiwanie silne wstrzàsy cenowe
w postaci wzrostu cen ˝ywnoÊci i ropy naftowej. O sile tych wstrzàsów Êwiadczy∏o m. in. pojawienie
si´ du˝ej ró˝nicy pomi´dzy wskaênikiem CPI a wskaênikiem bazowej inflacji netto, który nie
uwzgl´dnia zmian cen ˝ywnoÊci i paliw (tabela 2).
Tabela 2
Wybrane roczne wskaêniki inflacji bazowej oraz CPI

IX 2003
X
XI
XII
I 2004
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Po wy∏àczeniu cen
˝ywnoÊci i paliw (inflacja
„netto")

15% Êrednia obci´ta

0,9
1,2
1,3
1,4
1,2
1,1
1,1
1,2
2,0
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4

1,2
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,7
3,2
3,1
3,2
3,1
3,1
3,2
3,1

CPI
0,9
1,3
1,6
1,7
1,6
1,6
1,7
2,2
3,4
4,4
4,6
4,6
4,4
4,5
4,5
4,4

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.

Przyspieszenie inflacji odbywa∏o si´ w warunkach umacniania si´ o˝ywienia gospodarczego.
Wzrostowi inflacji, która w czerwcu przekroczy∏a górnà granic´ dopuszczalnych odchyleƒ od celu
inflacyjnego, towarzyszy∏ znaczàcy wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych. Dotyczy∏ on zarówno osób
prywatnych, jak i analityków bankowych (tabele 3 i 4). Jak wynika∏o z badaƒ GUS wzrasta∏y te˝
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oczekiwania cenowe w handlu detalicznym i przetwórstwie przemys∏owym (tabela 4). Kszta∏towanie
si´ oczekiwaƒ inflacyjnych w 2004 r. by∏o niepokojàce nie tylko ze wzgl´du na sam wzrost oczekiwanej przez gospodarstwa domowe stopy inflacji, ta bowiem ma w Polsce charakter w znacznym
stopniu adaptacyjny i zwykle podà˝a za bie˝àcà inflacjà. Znamienne dla pierwszej po∏owy 2004 r.
by∏o znaczàce pogorszenie struktury odpowiedzi, w tym znaczny wzrost grupy respondentów
oczekujàcych w perspektywie roku inflacji wy˝szej od bie˝àcej. Ponadto czynnikiem zwi´kszajàcym
presj´ inflacyjnà by∏a trwajàca od 2003 r. deprecjacja nominalnego efektywnego kursu z∏otego,
która w warunkach domykajàcej si´ luki popytowej mog∏a prowadziç do wzrostu presji inflacyjnej.
Tabela 3
Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych (za 12 miesi´cy)
XII
2003

I

II

III

IV

V

VI

1,6

2,1

2,2

2,4

2,5

2,4

2,7

VII
2004

VIII

IX

X

XI

XII

4,0

4,5

4,6

4,4

4,0

4,3

VII
2004

VIII

IX

X

XI

XII

2,8

2,8

2,7

2,5

2,7

2,7

èród∏o: ankieta firmy Ipsos, obliczenia NBP.

Tabela 4
Prognozy inflacyjne analityków bankowych (za 11 miesi´cy)
XII
2003

I

II

III

IV

V

VI

2,5

2,6

2,6

2,8

2,9

2,9

2,7

èród∏o: ankieta firmy Reuters, obliczenia NBP.

Tabela 5
Wskaêniki koniunktury (wyrównane sezonowo)
(Prognoza – ceny)
I

II

III

IV

V

VI
VII
2004

Przetwórstwo
przemys∏owe

11,7

10,6

16,1

26,6

25,1

26,2

Handel detaliczny

15,9

23,7

29,9

38,5

43,0

45,8

VIII

IX

X

XI

XII

20,4

13,3

10,3

10,9

-1,7

-6,1

43,5

32,1

30,0

27,3

25,2

23,6

Wskaêniki sà obliczane w formie sald powstajàcych jako ró˝nica mi´dzy procentem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych.
èród∏o: dane GUS.

Wraz z ust´powaniem przejÊciowych impulsów inflacyjnych, wyhamowaniu uleg∏ wzrost
bie˝àcego tempa wzrostu cen oraz oczekiwaƒ inflacyjnych osób prywatnych. Mimo utrzymania si´
oczekiwaƒ na podwy˝szonym poziomie w 2004 r. nie odnotowano sygna∏ów wskazujàcych na
wystàpienie ˝àdaƒ p∏acowych. Utrzymana zosta∏a obserwowana od po∏owy 2002 r. tendencja,
zgodnie z którà dynamika wynagrodzeƒ realnych i nominalnych pozostawa∏a znacznie ni˝sza od
dynamiki realnej produktywnoÊci na zatrudnionego. Wysoka dyscyplina p∏ac w przedsi´biorstwach
wzmacnia∏a ich konkurencyjnoÊç i stwarza∏a przes∏anki osiàgni´cia wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego w d∏u˝szej perspektywie.
W IV kwartale 2004 r. perspektywy inflacji w horyzoncie oddzia∏ywania polityki pieni´˝nej
istotnie si´ poprawi∏y. Ograniczeniu przysz∏ej presji inflacyjnej sprzyja∏y przede wszystkim:
• dokonane w miesiàcach letnich 2004 r. podwy˝ki stóp procentowych,
• wysoka dyscyplina p∏ac w przedsi´biorstwach przy utrzymujàcym si´ wysokim tempie
wydajnoÊci pracy, która wskazywa∏a, ˝e w analizowanym okresie efekty drugiej rundy nie
wystàpi∏y, co wiàza∏o si´ przede wszystkim z wysokim bezrobociem,
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• wygaÊni´cie cenowych skutków przystàpienia Polski do Unii Europejskiej,
• silny trend aprecjacyjny z∏otego przy stabilnym poziomie stóp procentowych, oddzia∏ujàcy
w kierunku obni˝enia inflacji poprzez obni˝enie cen towarów importowanych i poprzez
os∏abienie aktywnoÊci gospodarczej.

2.3.1. Czynniki zewn´trzne
W 2004 r. tempo wzrostu w gospodarce Êwiatowej przyÊpieszy∏o. Zgodnie z oczekiwaniami
poprawa koniunktury obj´∏a wszystkie najwa˝niejsze regiony Êwiata (tabele 6 i 7). Tempo wzrostu
PKB w strefie euro ukszta∏towa∏o si´ na poziomie 2,0%, co odpowiada∏o za∏o˝eniom. Wyraênie
szybciej od oczekiwaƒ rozwija∏y si´ natomiast gospodarki USA i Chin. Wysoki wzrost popytu,
zarówno inwestycyjnego, jak i konsumpcyjnego w tych krajach by∏ podstawowym czynnikiem
silnego wzrostu cen na mi´dzynarodowych rynkach surowcowych, zw∏aszcza w zakresie paliw6
i metali. W warunkach rosnàcego popytu i post´pujàcej deprecjacji dolara amerykaƒskiego ceny
dolarowe surowców, w tym ceny ropy naftowej, wzros∏y w 2004 r. o ponad 30%7.
Tabela 6
Uwarunkowania zewn´trzne polityki pieni´˝nej w latach 2003-2004
2003
Stany Zjednoczone
– wzrost PKB (w %)1

2004

I-IV

I-IV

I

II

III

IV

3,0

4,4

5,0

4,8

4,0

3,9

Strefa euro – wzrost PKB (w %)1
w tym Niemcy
Cena ropy naftowej
(gat. Brent, USD/bary∏ka)2
Stany Zjednoczone
– inflacja CPI (w %)3

0,5
-0,1

2,0
1,6

1,6
1,9

2,2
1,9

1,9
1,2

1,6
1,5

28,8

38,3

32,0

35,3

41,5

43,9

2,3

2,7

1,8

2,9

2,7

3,3

Strefa euro – inflacja CPI (w %)3

2,1

2,2

1,7

2,3

2,2

2,3

Stany Zjednoczone –
stopa funduszy federalnych4

1,00

2,25

1,00

1,25

1,75

2,25

Strefa euro – stopa refinansowa4

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1

w stosunku do odpowiedniego okresu poprzedniego roku

2

Êrednia w okresie

3

Êrednia w okresie w stosunku do odpowiedniego okresu poprzedniego roku

4

stan na koniec okresu

èród∏o: Bloomberg, Eurostat, Mi´dzynarodowa Agencja Energetyki.

Wzrost cen surowców i materia∏ów na rynkach Êwiatowych znalaz∏ odzwierciedlenie
w kszta∏towaniu si´ wskaênika PPI w Polsce. W 2004 r. obserwowano dynamiczny wzrost
wskaênika cen produkcji sprzedanej przemys∏u, który wynika∏ g∏ównie z dzia∏ania czynników
o charakterze poda˝owym. Ârednioroczna dynamika cen producentów wynios∏a 7%, przy czym
najwi´kszy wzrost cen zanotowano w sekcji górnictwo i kopalnictwo (23,7%). W dzia∏ach mniej
uzale˝nionych od surowców oraz w dzia∏ach nastawionych na produkcj´ eksportowà w 2004 r.
presja inflacyjna by∏a umiarkowana.
O˝ywienie w gospodarce Êwiatowej przyczyni∏o si´ do przyÊpieszenia obrotów w polskim
handlu zagranicznym w wyniku zwi´kszenia popytu na polskie towary (co znalaz∏o odzwierciedlenie
we wzroÊcie wolumenu eksportu), jak i wzrostu cen na rynkach mi´dzynarodowych (prowadzàcego
do wzrostu cen transakcyjnych). JednoczeÊnie wysoka dynamika eksportu wyrobów przetworzonych
spowodowa∏a zwi´kszenie importu, g∏ównie zaopatrzeniowego. Wp∏yw wyraênie wy˝szych cen ropy
naftowej na krajowà inflacj´ os∏abia∏a utrzymujàca si´ od II kwarta∏u 2004 r. aprecjacja z∏otego,
szczególnie w stosunku do dolara amerykaƒskiego, gdy˝ Êwiatowe ceny surowców ustalane sà
przede wszystkim w tej walucie.
6

W 2004 r. w przyroÊcie popytu na rop´ naftowà udzia∏ USA i Chin wyniós∏ ∏àcznie 60%.

7

èród∏o: HWWA.
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Tabela 7
Prognozy wzrostu PKB na 2004 r.

Wiosna 2003

Jesieƒ 2003

Wiosna 2004

Jesieƒ 2004

Realizacja

2,5
2,0
2,4
2,3

3,8
1,6
2,0
1,8

3,4
1,5
2,0
1,7

4,4
1,9
2,3
2,1

4,4
1,6
2,2
2,0

USA
Niemcy
UE-15
Strefa euro
èród∏o: Komisja Europejska.

Tabela 8
Indeks kursu z∏otego efektywnego
(% zmiana do analogicznego kwarta∏u poprzedniego roku)
2003
II

III

2004
I

II

III

IV

Nominalny
Deflowany CPI
Deflowany PPI

-10,8
-11,9
-9,8

-4,7
-5,4
-3,4

-10,1
-10,1
-7,8

IV

-9,9
-9,7
-5,9

-6,8
-5,7
-0,3

0,8
3,1
6,7

10,1
12,4
13,8

Deflowany jednostkowymi
kosztami pracy*

-19,5

-11,9

-23,2

-23,3

-18,4

-5,3

8,6**

„*" – obliczono jako relacja kosztu p∏acowego, przypadajàca na jednego zatrudnionego, do wydajnoÊci pracy mierzonej za pomocà
produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys∏owym (wolumen) w odniesieniu do jednego pracujàcego w tym sektorze
„**" – szacunek oparty na danych EBC oraz NBP (na bazie danych miesi´cznych GUS)
èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP, EC i GUS.

W pierwszych czterech miesiàcach 2004 r. kurs z∏otego kontynuowa∏ tendencj´ deprecjacyjnà
z lat 2002-2003 i kszta∏towa∏ si´ w przedziale 4,66-4,91 wzgl´dem euro oraz 3,65-3,98 wzgl´dem
dolara amerykaƒskiego. Natomiast poczàwszy od maja do koƒca 2004 r. kurs z∏otego umacnia∏ si´,
przy czym skala aprecjacji wyraênie przekracza∏a oczekiwania rynków finansowych. W efekcie,
w 2004 r. z∏oty umocni∏ si´ wobec EUR o 13,5%, a wobec USD o 21,18.
Prognozowanie kursu walutowego obarczone jest du˝à niepewnoÊcià, a nawet wyjaÊnienie
zaistnia∏ych tendencji na rynku walutowym za pomocà zmiennych ekonomicznych jest mo˝liwe tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Ex post mo˝na sformu∏owaç hipotez´, ˝e aprecjacja z∏otego,
której skala by∏a zaskoczeniem dla uczestników rynku walutowego, nastàpi∏a przede wszystkim
w wyniku spadku premii za ryzyko inwestowania w Polsce, co zwiàzane by∏o z wejÊciem Polski
do UE oraz przejÊciowym ustabilizowaniem si´ sytuacji politycznej w kraju. JednoczeÊnie
za umocnieniem z∏otego przemawia∏a dalsza poprawa salda obrotów bie˝àcych, niskie jednostkowe
koszty pracy oraz wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W kierunku umocnienia kursu z∏otego
oddzia∏ywa∏y tak˝e dokonane przez Rad´ podwy˝ki stóp procentowych.
Tendencj´ do umacniania si´ polskiej waluty oraz innych walut krajów regionu wzmacnia∏y tak˝e zjawiska mi´dzynarodowe: obni˝enie ryzyka inwestowania na rynkach wschodzàcych oraz niskie
stopy procentowe g∏ównych walut Êwiatowych. Czynniki te, w po∏àczeniu z wysokà poda˝à polskich
papierów skarbowych, sprzyja∏y zwi´kszonemu nap∏ywowi zagranicznego kapita∏u portfelowego.

2.3.2. Ceny ˝ywnoÊci, ceny kontrolowane
Wzrost cen ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych w 2004 r. w uj´ciu Êredniorocznym
wyniós∏ 6,3%, a wi´c o prawie 4 pkt. proc. wy˝ej ni˝ przewidywano w Za∏o˝eniach polityki
pieni´˝nej na 2004 r. (2,4%). Najwi´ksze odchylenia faktycznych zmian cen od prognoz mia∏y miej-

8
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sce w przypadku cen cukru, mas∏a, mleka oraz mi´sa i wystàpi∏y w okresie przed i tu˝ po akcesji Polski do UE.
Analizujàc przyczyny rozbie˝noÊci mi´dzy prognozowanymi a rzeczywistymi wzrostami cen,
nale˝y zwróciç uwag´, ˝e ceny ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych nale˝à do najbardziej
zmiennych sk∏adników koszyka cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych, mi´dzy innymi dlatego ˝e
zale˝à w du˝ym stopniu od nieprzewidywalnych warunków pogodowych. Na t´ wyst´pujàcà co
roku niepewnoÊç na∏o˝y∏y si´ w 2004 r. dodatkowe, nie do koƒca przewidywalne, zmiany cen
zwiàzane z wejÊciem Polski do UE.
Bardziej szczegó∏owa analiza przyczyn wzrostu cen ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych
w 2004 r. wskazuje na wystàpienie zewn´trznego wstrzàsu popytowego zwiàzanego
z wejÊciem do UE (dotyczy∏o to szczególnie wzrostu popytu na polskie mi´so i przetwory mleczne
w krajach Unii Europejskiej) oraz na kontynuacj´ negatywnego wstrzàsu poda˝owego z 2003 r.,
spowodowanego ni˝szà poda˝à wielu produktów rolnych (g∏ównie zbó˝). Nale˝y podkreÊliç,
˝e Narodowy Bank Polski nie prognozuje samodzielnie cen surowców rolnych, b´dàcych
g∏ównym êród∏em informacji do prognozy cen ˝ywnoÊci, a opiera si´ na wszystkich dost´pnych
zewn´trznych êród∏ach informacji na temat ich poziomów oraz czynników je kszta∏tujàcych
(w tym popytu, konkurencyjnoÊci, poda˝y, warunków klimatycznych, itd.) udost´pnianych
przez specjalistyczne instytuty i agencje. Wspomniane rozbie˝noÊci mi´dzy prognozà cen a ich
faktycznym poziomem wynika∏y wi´c g∏ównie z trudnoÊci w oszacowaniu skali zmian cen
na rynku rolnym zwiàzanych z akcesjà, w tym zmian w popycie zewn´trznym na polskie
produkty rolne. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w okresie przygotowywania za∏o˝eƒ dost´pne by∏y
prognozy zewn´trzne z I po∏owy 2003 r. Wprawdzie prognozy zewn´trzne zak∏ada∏y o˝ywienie
eksportu w wyniku przyj´cia Wspólnej Taryfy Celnej, lecz nie w takim stopniu, jaki mia∏ faktycznie miejsce. Otwarcie rynków rolnych w ramach UE w ciàgu pierwszych kilku miesi´cy
po akcesji, przyczyni∏o si´ do silnego wzrostu popytu zewn´trznego na polskà ˝ywnoÊç.
Eliminacja wszystkich ograniczeƒ w handlu ˝ywnoÊcià pomi´dzy Polskà a UE dodatkowo
ujawni∏a znacznie wy˝szà od spodziewanej konkurencyjnoÊç wielu polskich artyku∏ów
˝ywnoÊciowych; przede wszystkim mi´sa wo∏owego, mi´sa drobiowego i produktów mleczarskich.
Przyk∏adem mo˝e byç wo∏owina. W zwiàzku z tym, ˝e przed akcesjà ceny mi´sa wo∏owego
w Polsce by∏y du˝o ni˝sze ani˝eli w krajach UE, oczekiwano, ˝e jego import wzbudzi zainteresowanie konsumentów na wspólnym rynku. Jednak ze wzgl´du na ni˝szà w porównaniu
do unijnej jakoÊç mi´sa, spodziewano si´, ˝e jego ceny b´dà ros∏y stosunkowo powoli.
Tymczasem faktyczny wzrost cen wo∏owiny by∏ du˝o szybszy. W pierwszej po∏owie 2004 r.
wzrost konkurencyjnoÊci cenowej na rynkach mi´dzynarodowych wzmacnia∏ dodatkowo
korzystny dla krajowych eksporterów kurs EUR/PLN.
Kolejnym czynnikiem dynamizujàcym ceny ˝ywnoÊci, w okresie luty-kwiecieƒ 2004 r., by∏ popyt
na niektóre artyku∏y ˝ywnoÊciowe, zwiàzany z obawami spo∏eczeƒstwa odnoÊnie do wzrostu ich
cen po akcesji. Wzrost popytu spowodowa∏ znaczny przejÊciowy wzrost cen, co by∏o szczególnie widoczne w przypadku cukru.
Wzrost cen kontrolowanych w 2004 r. w uj´ciu Êredniorocznym wyniós∏ 3,2%, podczas gdy
w sierpniu 2003 r. przewidywano, ˝e wyniesie on 1,9%. Wy˝szy ni˝ prognozowany wzrost
cen kontrolowanych wynika∏ g∏ównie z podwy˝ek cen paliw na skutek wy˝szego od oczekiwaƒ
wzrostu cen ropy na Êwiatowych rynkach. Wzrost cen paliw stanowi∏ 1,7 pkt. proc. (czyli 53,8%)
wzrostu cen kontrolowanych.

2.3.3. Polityka fiskalna
Istotnym czynnikiem kszta∏tujàcym warunki realizacji polityki pieni´˝nej oraz wp∏ywajàcym
na wzrost gospodarczy w d∏u˝szym okresie jest sytuacja finansów publicznych. Polityka fiskalna
poprzez swoje oddzia∏ywanie na popyt globalny wywiera wp∏yw na inflacj´. Luêna polityka fiskalna
wià˝e si´ z koniecznoÊcià utrzymywania wy˝szych realnych stóp procentowych w celu osiàgni´cia
niskiej i stabilnej inflacji. Wy˝sze stopy procentowe prowadzà do ograniczenia inwestycji prywatnych,
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jednak podwy˝szona inflacja bez odpowiedniej reakcji polityki pieni´˝nej negatywnie wp∏ywa
na inwestycje. Tym samym, nieoptymalny uk∏ad polityki makroekonomicznej, ∏àczàcy restrykcyjnà
polityk´ pieni´˝nà z luênà politykà fiskalnà, powoduje wzrost kosztu utrzymywania stabilnoÊci cen
w postaci ni˝szego – w porównaniu z uk∏adem optymalnym – wzrostu PKB.
W 2004 r. przewidywany by∏ wzrost deficytu sektora finansów publicznych, istnia∏o du˝e
prawdopodobieƒstwo przekroczenia przez d∏ug publiczny II progu ostro˝noÊciowego (55% PKB),
niejasne by∏y tak˝e perspektywy fiskalne w Êrednim okresie. Rad´ niepokoi∏o opóênianie reform
ograniczajàcych deficyt i potrzeby po˝yczkowe sektora finansów publicznych. Opóênianie koniecznych
reform mog∏o spowodowaç zaburzenia na rynkach finansowych, skutkujàce wzrostem rentownoÊci
skarbowych papierów wartoÊciowych oraz os∏abieniem kursu z∏otego, stanowiàcym istotny
czynnik ryzyka inflacyjnego. Ponadto, dalsze narastanie d∏ugu publicznego mog∏o zagroziç trwa∏oÊci
wzrostu gospodarczego. W szczególnoÊci, Rad´ niepokoi∏y:
• niskie zaawansowanie prac nad pakietem legislacyjnym ustaw przygotowanym przez rzàd
w lutym 2004 r. w ramach Programu uporzàdkowania i ograniczenia wydatków publicznych,
• utrzymujàce si´ obawy, co do ostatecznego kszta∏tu bud˝etu na 2005 r. z powodu m.in.
uwzgl´dnienia w bud˝ecie efektów finansowych ustaw podwy˝szajàcych sk∏adki ubezpieczeniowe dla przedsi´biorców oraz dla rolników, które nie zosta∏y uchwalone przez parlament. W istocie, okaza∏o si´, ˝e parlament nie popar∏ cz´Êci przed∏o˝onych przez rzàd rozwiàzaƒ ograniczajàcych deficyt sektora finansów publicznych,
• rosnàca niestabilnoÊç polityczna, zmniejszajàca prawdopodobieƒstwo przyj´cia ustaw majàcych na celu ograniczenie wydatków publicznych.
Zgodnie z Ustawà bud˝etowà, w 2004 r. zak∏adano istotny wzrost nierównowagi sektora
finansów publicznych i w konsekwencji potrzeb po˝yczkowych paƒstwa. Planowany wzrost
deficytu sektora o oko∏o 2% PKB w stosunku do 2003 r. wynika∏ w du˝ej mierze z wysokiego
wzrostu wydatków publicznych zwiàzanego z akcesjà Polski do UE. Z∏o˝y∏y si´ na to: wp∏ata netto9
sk∏adki cz∏onkowskiej do bud˝etu UE, zapewnienie Êrodków na wspó∏finansowanie funduszy strukturalnych, w tym poprzez zwi´kszenie udzia∏u jednostek samorzàdu terytorialnego w podatkach
dochodowych, oraz uzupe∏nienie dop∏at bezpoÊrednich dla rolników z bud˝etu krajowego. Ponadto,
w zwiàzku ze zmianà zasad rozliczania podatków poÊrednich w momencie wejÊcia do UE,
w 2004 r. przewidywano jednorazowy spadek wp∏ywów z tego tytu∏u.
W 2004 r. deficyt bud˝etu paƒstwa by∏ nadal bardzo wysoki i w stosunku do 2003 r.
zwi´kszy∏ si´ o 0,2% PKB. Wed∏ug informacji Ministerstwa Finansów deficyt ca∏ego sektora finansów
publicznych (w uj´ciu kasowym) wyniós∏ w 2004 r. 4,8% PKB10 (po korekcie wydatków o transfery do otwartych funduszy emerytalnych – o 0,6 pkt. proc. PKB powy˝ej wielkoÊci z 2003 r.). Deficyt kasowy ukszta∏towa∏ si´ zatem poni˝ej wielkoÊci planowanej na 2004 r., na co wp∏yw mia∏ ni˝szy od zak∏adanego deficyt bud˝etu paƒstwa oraz lepszy ni˝ przewidywano wynik pozosta∏ych jednostek sektora finansów publicznych. Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz jednostki samorzàdu terytorialnego osiàgn´∏y w 2004 r. dodatnie saldo, a nie jak zak∏adano deficyt.
O braku poprawy sytuacji sektora finansów publicznych w 2004 r. Êwiadczy wzrost deficytu
strukturalnego. Deficyt ten, z definicji oczyszczony z wp∏ywu czynników cyklicznych, wzrós∏ w 2004 r.
w stosunku do 2003 r. o 0,9% PKB11, a wi´c wi´cej ni˝ deficyt sektora finansów publicznych.

9

36

Wydatki z tytu∏u sk∏adki cz∏onkowskiej pomniejszone o Êrodki uzyskane przez bud˝et paƒstwa z UE (m.in.
rekompensata na popraw´ p∏ynnoÊci bud˝etowej).

10

W warunkach porównywalnych (tj. skorygowaniu wydatków bud˝etu paƒstwa o dotacje dla FUS z tytu∏u ubytku
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne przekazywanych do OFE, które w 2004 r. zosta∏y wy∏àczone z wydatków
i zaklasyfikowane w pozycji rozchodów) deficyt bud˝etu paƒstwa zwi´kszy∏ si´ w stosunku do 2003 r. o 1,4 PKB.

11

Od 2004 r. elementem trwale zwi´kszajàcym deficyt strukturalny jest wp∏ata netto sk∏adki cz∏onkowskiej do bud˝etu UE.
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Tabela 9
Miary nierównowagi finansów publicznych
2003

2004

ustawa
wykonanie
wykonanie
bud˝etowa
Deficyt bud˝etu paƒstwa
Deficyt kasowy sektora finansów publicznych
Deficyt kasowy s.f.p. skorygowany*

-37,0
-44,6
-34,7

Deficyt bud˝etu paƒstwa
Deficyt kasowy sektora finansów publicznych
Deficyt kasowy s.f.p. skorygowany*

-4,5
-5,4
-4,2

mld z∏
-45,3

-41,4

-54,3

-42,0

% PKB
-5,3

-4,7

-6,3

-4,8

* Zgodnie z metodologià przyj´tà w 2004 r., deficyt kasowy sektora finansów publicznych w 2003 r. pomniejszono o transfer Êrodków na
pokrycie sk∏adek ubezpieczeniowych przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych.

W efekcie wy˝szych ni˝ przewidywano przychodów z prywatyzacji oraz silnej aprecjacji
z∏otego (wp∏ywajàcej na obni˝enie wartoÊci zobowiàzaƒ zagranicznych w wyra˝eniu z∏otowym)
relacja paƒstwowego d∏ugu publicznego (z por´czeniami i gwarancjami) do PKB na koniec 2004 r.
ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 50,3%, tj. poni˝ej wielkoÊci z 2003 r.
W 2004 r. nastàpi∏a znaczàca zmiana w strukturze finansowania d∏ugu publicznego. Istotnie
zwi´kszy∏ si´ udzia∏ inwestorów zagranicznych w finansowaniu d∏ugu (z 16,4% w 2003 r. do
21,4% na koniec 2004 r.)12, natomiast udzia∏ krajowego sektora bankowego w tym finansowaniu
zmniejszy∏ si´ (z 34,1% w 2003 r. do 29,4% w 2004 r.). Zaanga˝owanie krajowego sektora
pozabankowego w finansowanie d∏ugu pozosta∏o na podobnym jak w 2003 r. poziomie
wynoszàcym 49,2%.

2.4. Decyzje RPP
Przyspieszenie inflacji w warunkach umacniania si´ o˝ywienia gospodarczego oraz
spodziewana kontynuacja wzrostowych tendencji w gospodarce, prowadzàca do stopniowego
zwi´kszenia presji inflacyjnej, przyczyni∏y si´ do tego, ˝e w lutym 2004 r. Rada zasygnalizowa∏a
mo˝liwoÊç zmiany nastawienia w polityce pieni´˝nej na restrykcyjne. Zmiana taka zosta∏a dokonana
w kwietniu 2004 r. Uzasadniajàc decyzj´ o zmianie nastawienia wskazano na fakty Êwiadczàce
o znacznym ryzyku przyspieszenia inflacji i przekroczenia górnej granicy dopuszczalnych odchyleƒ
od celu inflacyjnego, w tym przede wszystkim wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych i ryzyko ich utrwalenia
oraz deprecjacj´ nominalnego efektywnego kursu z∏otego.
Choç wi´kszoÊç wstrzàsów, które dotkn´∏y polskà gospodark´ na wiosn´ 2004 r., mia∏a
przejÊciowy charakter, istnia∏a niepewnoÊç co do tego, w jaki sposób wstrzàsy te przyczynià si´
do wzrostu presji inflacyjnej. W warunkach znacznego wzrostu oczekiwaƒ inflacyjnych istnia∏o
ryzyko pojawienia si´ wy˝szych ˝àdaƒ p∏acowych i w rezultacie utrwalenia si´ inflacji na poziomie
znacznie przekraczajàcym cel inflacyjny ustalony przez Rad´ na poziomie 2,5%. Na ryzyko
wystàpienia efektów drugiej rundy wskazywa∏a m.in. si∏a wyst´pujàcych w gospodarce wstrzàsów
oraz krótki okres niskiej inflacji w Polsce. Ponadto, w ocenie Rady realizacji wy˝szych ˝àdaƒ
p∏acowych sprzyja∏y wzmacniajàce si´ o˝ywienie gospodarcze i wysokie zyski przedsi´biorstw. Z kolei
g∏ównym czynnikiem, który móg∏ ograniczyç wp∏yw wzrostu oczekiwaƒ inflacyjnych na wzrost p∏ac
by∏o utrzymujàce si´ wysokie bezrobocie. Dodatkowo, wstrzàsy poda˝owe i towarzyszàcy im
wzrost cen mog∏y si´ przyczyniç do ograniczenia popytu i tym samym zmniejszenia presji inflacyjnej.

12

WartoÊç inwestycji nierezydentów w rzàdowe papiery skarbowe wzros∏a z 41,1 mld z∏ w grudniu 2003 r. do 62,3
mld w grudniu 2004 r.
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W okresie czerwiec – sierpieƒ 2004 r. Rada Polityki Pieni´˝nej trzykrotnie podwy˝szy∏a
podstawowe stopy NBP – w czerwcu o 0,5 pkt. proc., w lipcu o 0,25 pkt. proc., a w sierpniu
o 0,5 pkt. proc. Przyj´ta sekwencja podwy˝ek stóp procentowych odzwierciedla∏a nap∏ywajàce
z gospodarki informacje, które zmienia∏y bilans ryzyk dla przysz∏ej Êcie˝ki inflacji w okresie wyraênie
podwy˝szonej niepewnoÊci towarzyszàcej przystàpieniu Polski do UE. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e
z punktu widzenia wp∏ywu na przebieg procesów inflacyjnych istotna jest przede wszystkim ∏àczna
skala dokonanych podwy˝ek, a nie ich sekwencja.
Przy podejmowaniu decyzji o podniesieniu stóp procentowych intencjà Rady by∏o przekazanie
uczestnikom rynku wyraênego sygna∏u, ˝e bank centralny jest zdeterminowany zrealizowaç cel
inflacyjny w Êrednim okresie, a wzrost inflacji ma charakter przejÊciowy. Kierujàc si´ powy˝szymi
przes∏ankami w Za∏o˝eniach polityki pieni´˝nej na 2005 r. Rada zadeklarowa∏a, ˝e b´dzie kontynuowaç
dzia∏ania zmierzajàce do szybkiego obni˝enia inflacji do poziomu 2,5% w ciàgu 5-7 kwarta∏ów.
Decyzje RPP mia∏y przeciwdzia∏aç trwa∏emu wzrostowi oczekiwaƒ inflacyjnych. Wprawdzie oczekiwania te w Polsce sà w znacznym stopniu adaptacyjne, jednak w okresie poprzedzajàcym wejÊcie
Polski do UE oraz kolejnych kilku miesiàcach kszta∏towa∏y si´ one wy˝ej ni˝ wskazywa∏yby na to
wskaêniki bie˝àcej inflacji. Âwiadczy to o tym, ˝e oczekiwania inflacyjne w pewnych okresach sà
równie˝ ukierunkowane na przysz∏oÊç.
W zwiàzku z poprawiajàcymi si´ w IV kwartale 2004 r. perspektywami inflacji, w opinii Rady
nie by∏o koniecznoÊci dokonywania dalszych podwy˝ek stóp procentowych. Rada dostrzega∏a
jednak znacznà niepewnoÊç dotyczàcà kszta∏towania si´ kursu z∏otego. Prowadzàc polityk´
pieni´˝nà w ramach strategii BCI oraz systemu p∏ynnego kursu walutowego NBP mo˝e interweniowaç
na rynku walutowym. W 2004 r. NBP nie interweniowa∏ na rynku walutowym.
W 2004 r., w warunkach wzrostu zarówno inflacji, jak i nominalnych stóp procentowych
NBP, nastàpi∏ spadek realnych stóp procentowych. W styczniu 2004 r. stopa referencyjna deflowana
oczekiwaniami inflacyjnymi gospodarstw domowych wynosi∏a 3,1%. W kolejnych miesiàcach roku
obserwowany by∏ jej spadek do poziomu 1,4% w sierpniu. W ostatnich miesiàcach roku stopa ta
wzros∏a, przyjmujàc w grudniu wartoÊç 2,1%.
Wstrzàsy poda˝owe i popytowe, które w 2004 r. dotkn´∏y polskà gospodark´, oraz znaczne
wahania kursu walutowego znaczàco zwi´kszy∏y zakres niepewnoÊci, jaka towarzyszy∏a prowadzeniu polityki pieni´˝nej. W warunkach zwi´kszonej niepewnoÊci Rada za szczególnie wa˝ne uzna∏a,
aby przes∏anki jej decyzji by∏y przedstawiane w sposób zrozumia∏y i przejrzysty. Badania wskazujà,
˝e przejrzysta i wiarygodna polityka pieni´˝na przyczynia si´ do lepszego zakotwiczenia oczekiwaƒ
inflacyjnych na poziomie celu inflacyjnego, a tym samym u∏atwia przywracanie inflacji do celu
po wystàpieniu wstrzàsu oraz obni˝a koszt procesu dostosowawczego.
W ramach podj´tych w 2004 r. dzia∏aƒ ukierunkowanych na popraw´ komunikacji banku
centralnego z otoczeniem, zmieniono formu∏´ Raportu o inflacji, który jest dokumentem zawierajàcym
aktualnà ocen´ procesów inflacyjnych i determinant inflacji oraz opisujàcym prowadzonà polityk´
pieni´˝nà. Przyspieszenie terminu publikacji Raportu o inflacji oraz uwzgl´dnienie w nim najnowszych
dost´pnych informacji pozwoli∏o na lepsze wyjaÊnianie przes∏anek decyzji dotyczàcych bie˝àcej polityki
pieni´˝nej. Ponadto od sierpnia 2004 r. w Raporcie rozpocz´to publikacj´ projekcji inflacji, sporzàdzanej
przy za∏o˝eniu utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w ca∏ym horyzoncie projekcji. Projekcje inflacji opracowywane sà przez zespó∏ ekonomistów Narodowego Banku Polskiego,
pod kierunkiem Wiceprezesa NBP Krzysztofa Rybiƒskiego. Projekcja inflacji stanowi jednà z przes∏anek,
na podstawie których Rada podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP. Poczàwszy
od sierpnia 2004 r. ka˝dej publikacji Raportu o inflacji towarzyszà konferencje prasowe oraz spotkania
z analitykami rynków finansowych, majàce dodatkowo s∏u˝yç poprawie komunikacji banku centralnego z otoczeniem. W 2004 r. zmieni∏a si´ tak˝e formu∏a komunikatów RPP. Rada stara∏a si´, by komunikaty by∏y, w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu, ukierunkowane na przysz∏oÊç oraz przedstawia∏y ocen´ bilansu ryzyk dla przysz∏ej inflacji. Zmiany te powinny doprowadziç do lepszego zrozumienia
i przewidywalnoÊci zmian parametrów polityki pieni´˝nej. Rada wyra˝a nadziej´, ˝e w d∏u˝szym
okresie wi´ksza przejrzystoÊç przyczyni si´ do zwi´kszenia skutecznoÊci polityki pieni´˝nej.
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W 2004 r. odby∏y si´ trzy spotkania RPP z przedstawicielami resortów gospodarczych
Rzàdu RP. Spotkania te poÊwi´cone by∏y analizie bie˝àcej i przysz∏ej sytuacji sektora finansów
publicznych oraz zagadnieniom zwiàzanym z przysz∏ym uczestnictwem Polski w mechanizmie ERM
II i przystàpieniem do strefy euro. Warunkiem przyj´cia wspólnej waluty jest spe∏nienie tzw.
kryteriów z Maastricht. W rezultacie przejÊciowego wzrostu inflacji w 2004 r. od sierpnia
ubieg∏ego roku Polska przesta∏a spe∏niaç kryterium stabilnoÊci cen. Jednak wraz z oczekiwanym
spadkiem inflacji do poziomu spójnego z celem 2,5% r/r, równie˝ Êrednioroczne tempo wzrostu
cen powinno si´ obni˝aç do poziomu umo˝liwiajàcego ponowne spe∏nienie kryterium stabilnoÊci
cen. W rezultacie polityka pieni´˝na w 2004 r., zorientowana na mo˝liwie szybkie sprowadzenie
inflacji do celu inflacyjnego, sprzyja∏a realizacji strategii mo˝liwie szybkiego przystàpienia Polski
do strefy euro.
Ze wzgl´du na opóênienia, z jakimi polityka pieni´˝na wywiera wp∏yw na gospodark´,
pe∏na ocena polityki pieni´˝nej w 2004 r. b´dzie mo˝liwa dopiero w 2006 r.

2.5. Uwarunkowania instytucjonalne wzrostu gospodarczego
i inflacji w 2004 r. i w d∏u˝szym okresie
Analizy wzrostu gospodarczego pokazujà, ˝e tradycyjny model jego objaÊniania, ograniczony
do obserwacji zmian nak∏adów czynników produkcji: pracy, kapita∏u i ziemi oraz ewolucji stosowanych
technologii, nie wystarcza do wyt∏umaczenia ró˝nic w tempach wzrostu i poziomie rozwoju krajów.
Wyposa˝enie w zasoby naturalne i potencja∏ demograficzny ani nie jest czynnikiem wystarczajàcym,
by osiàgnàç wysokie i trwa∏e tempo wzrostu gospodarczego ani te˝ koniecznym. Wspó∏czesne
modele wzrostu gospodarczego traktujà post´p techniczny i organizacyjny jako czynnik wzrostu
o fundamentalnym znaczeniu. Zale˝y on z kolei g∏ównie od czynników instytucjonalnych,
okreÊlajàcych w sumie instytucjonalne ramy gospodarowania w danym kraju.
S∏aboÊci instytucjonalne, tworzàc bariery dzia∏alnoÊci gospodarczej dla przedsi´biorstw
na poziomie mikroekonomicznym i ograniczajàc mechanizm konkurencji, obni˝ajà efektywnoÊç
wykorzystania czynników produkcji w skali ca∏ej gospodarki. To os∏abienie poda˝owej strony
gospodarki ma daleko idàce implikacje dla prowadzenia polityki pieni´˝nej; ni˝sze staje si´ tempo
wzrostu potencjalnego PKB, które jest spójne z przyj´tym celem inflacyjnym. Oznacza to, ˝e udane
reformy ograniczajàce bariery systemowe pozwoli∏yby gospodarce znaleêç si´ na wy˝szej nieinflacyjnej
Êcie˝ce wzrostu bez koniecznoÊci podwy˝szania stóp procentowych. Ponadto, ni˝sza efektywnoÊç
poda˝owej strony gospodarki zwiàzana z ma∏o elastycznym funkcjonowaniem rynków, oznacza
wi´ksze wahania rzeczywistego PKB wokó∏ trendu i wynikajàce stàd koszty jego stabilizowania.
Przez czynniki instytucjonalne rozumie si´, ogólnie rzecz bioràc, formalne (tzn. usankcjonowane
prawem) i nieformalne regu∏y, wed∏ug których dzia∏ajà jednostki i inne podmioty gospodarcze,
w tym przedsi´biorstwa. Sà to przede wszystkim:
• przepisy prawne i procedury biurokratyczne, dotyczàce uruchamiania i zamykania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• typ i poziom ochrony praw w∏asnoÊci,
• zasady zawierania kontraktów i egzekucji nale˝noÊci,
• zakres i typ regulacji rynku pracy,
• przepisy podatkowe,
• stopieƒ rozwoju i zasady funkcjonowania systemu finansowego,
• prawodawstwo w zakresie ochrony przed praktykami monopolistycznymi,
• stopieƒ liberalizacji obrotów gospodarczych z zagranicà,
• niezale˝noÊç banku centralnego.
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Dobrze funkcjonujàce instytucje sprzyjajà aktywnoÊci ekonomicznej jednostek i gwarantujà
im zachowanie korzyÊci z ich dzia∏alnoÊci. Na przyk∏ad, aktywnoÊci ekonomicznej sprzyja swoboda
zak∏adania firm, po∏àczona z mo˝liwie prostymi i tanimi procedurami ich rejestracji. Gwarancje
w∏asnoÊci sprzyjajà rozwojowi firm, bowiem w∏aÊciciele, pewni praw do wygospodarowanych
zysków, b´dà owe zyski inwestowaç w kapita∏ rzeczowy i ludzki. Rozwojowi firm sprzyjaç te˝ b´dà:
dostosowany do ich potrzeb system finansowy, pozwalajàce na elastyczne zmiany w zatrudnieniu
przepisy Kodeksu pracy, ochrona w∏asnoÊci intelektualnej i ochrona konkurencji. Niejasne uregulowania praw w∏asnoÊci lub nieefektywne metody jego egzekucji prowadzà do marnotrawstwa Êrodków
i nieefektywnoÊci oraz do upolitycznienia gospodarki.
Porównania mi´dzynarodowe pokazujà, ˝e czynniki instytucjonalne t∏umaczà w du˝ym stopniu
zró˝nicowanie:
• poziomów rozwoju gospodarczego,
• stóp wzrostu,
• stabilnoÊci wzrostu gospodarczego.
Reformy instytucjonalne stanowi∏y podstawowy czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce
w okresie transformacji. Dzi´ki tym reformom mo˝liwe sta∏o si´ cz∏onkostwo Polski w OECD i Unii
Europejskiej. Pomimo ˝e obecnie polskie prawo i instytucje nie odbiegajà od rozwiàzaƒ przyj´tych
w krajach UE, to podstawowym problemem jest egzekwowanie istniejàcego prawa i funkcjonowanie
instytucji. Istniejàce nadal bariery instytucjonalne sà g∏ównà przyczynà problemów spo∏eczno-gospodarczych, hamujà obserwowane obecnie o˝ywienie gospodarki i budzà obawy o jego
trwa∏oÊç. Badania wielu oÊrodków (OECD, Bank Âwiatowy, EBOiR i krajowe oÊrodki badawcze)
oraz NBP wskazujà na nast´pujàce s∏aboÊci sfery instytucjonalnej w Polsce:
• zdecydowanie bardziej skomplikowany ni˝ w wi´kszoÊci dotychczasowych paƒstw Unii
Europejskiej proces rejestracji nowych przedsi´biorstw w Polsce,
• d∏ugi czas dochodzenia zobowiàzaƒ umownych,
• wysoki stopieƒ regulacji stosunków pracy, istotnie hamujàcy tworzenie nowych miejsc
pracy,
• du˝e obcià˝enia kosztów pracy, które sà jednym z g∏ównych czynników ograniczajàcych
wzrost popytu na prac´ w gospodarce i sk∏aniajàcych do poszukiwania zatrudnienia w szarej
strefie,
• znaczny udzia∏ sektora paƒstwowego w odniesieniu do wa˝nych dla gospodarki ga∏´zi oraz
znaczny zakres pomocy publicznej dla niektórych z nich, oznaczajàcy marnotrawstwo
Êrodków i ograniczanie rozwoju konkurencji na tych rynkach.
W 2004 r. wprowadzono wiele zmian systemowych majàcych wp∏yw na uwarunkowania
wzrostu gospodarczego i inflacji w d∏u˝szym okresie. Najwa˝niejsze z tych zmian to:
• obni˝enie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z 27% do 19%,
• wprowadzenie mo˝liwoÊci rozliczania si´ wed∏ug stawki 19% dla osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà,
• zmiana systemu finansowania jednostek samorzàdu terytorialnego, polegajàca na wzroÊcie
udzia∏u samorzàdów w podatkach dochodowych PIT (z 30,1% do 45,74%) i CIT (z 5,5%
do 24,01%),
• przywrócenie przepisu Kodeksu pracy, ograniczajàcego do dwóch maksymalnà liczb´ kolejno
nast´pujàcych po sobie umów na czas okreÊlony nawiàzywanych z tym samym pracownikiem.
Od koƒca listopada 2002 r. do koƒca kwietnia 2004 r. obowiàzywa∏ przejÊciowy zapis umo˝liwiajàcy zawieranie dowolnej liczby umów czasowych z poszczególnymi pracownikami.
Przywrócenie reglamentacji umów na czas okreÊlony wynika∏o z koniecznoÊci dostosowaƒ
polskiego prawa pracy do wymogów prawnych Unii Europejskiej.
Mo˝na oceniaç, ˝e w 2004 r. nastàpi∏a pewna poprawa systemowych uwarunkowaƒ
wzrostu gospodarczego. Jednak utrzymujàce si´ w Polsce s∏aboÊci instytucjonalne oraz wysoki
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strukturalny deficyt sektora finansów publicznych stanowià powa˝nà przeszkod´ dla szybszego
zmniejszenia ró˝nicy w poziomie rozwoju pomi´dzy Polskà i krajami rozwini´tymi i wyraênej
poprawy sytuacji na rynku pracy.

2.6. Instrumenty polityki pieni´˝nej
W 2004 r. NBP realizowa∏ polityk´ pieni´˝nà, oddzia∏ujàc na poziom inflacji za pomocà stopy
procentowej. RPP okreÊla∏a wysokoÊç oficjalnych stóp procentowych NBP, które wyznacza∏y
rentownoÊci instrumentów polityki pieni´˝nej. W celu odpowiedniego kszta∏towania
krótkoterminowych stóp procentowych, NBP pos∏ugiwa∏ si´ nast´pujàcym zestawem
instrumentów: operacje otwartego rynku, operacje kredytowo-depozytowe oraz rezerwa
obowiàzkowa. Wp∏ywajàc na poziom nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych rynku
pieni´˝nego, RPP dà˝y∏a do osiàgni´cia takiego poziomu stóp procentowych w gospodarce, który
by∏by spójny z za∏o˝onym celem inflacyjnym.

2.6.1. P∏ynnoÊç sektora bankowego
Na poziom p∏ynnoÊci sektora bankowego w 2004 r. wp∏ywa∏o kszta∏towanie si´
wielu czynników. Do zmniejszenia skali nadp∏ynnoÊci, mierzonej jako Êrednie w miesiàcu saldo
bonów pieni´˝nych NBP, przyczyni∏y si´ g∏ównie: wzrost salda depozytów bud˝etowych
utrzymywanych w banku centralnym, przyrost pieniàdza gotówkowego w obiegu, zwi´kszenie
poziomu rezerwy obowiàzkowej oraz sprzeda˝ walut netto przez NBP. Na zwi´kszenie skali
nadp∏ynnoÊci wp∏yn´∏y m.in.: wp∏ata z zysku NBP do bud˝etu paƒstwa, wyp∏ata odsetek
od obligacji NBP, wyp∏ata dyskonta od bonów pieni´˝nych NBP oraz wyp∏ata odsetek od rezerwy
obowiàzkowej.
Czynnikiem, który najsilniej oddzia∏ywa∏ na kszta∏towanie si´ poziomu p∏ynnoÊci sektora
bankowego, by∏y depozyty bud˝etu paƒstwa w banku centralnym. Poziom Êrodków utrzymywanych przez MF w NBP charakteryzowa∏ si´ du˝à zmiennoÊcià. Do najwi´kszego ograniczenia
poziomu p∏ynnoÊci dosz∏o w okresie kwiecieƒ-maj 2004 r., kiedy znaczna jej cz´Êç zosta∏a zaabsorbowana z rynku przez MF, a nast´pnie ulokowana w banku centralnym. Sytuacj´ t´ zmieni∏o
dopiero rozpocz´cie przez MF lokowania, od maja 2004 r., cz´Êci nadwy˝ek bud˝etowych
w sektorze bankowym oraz przekazanie do bud˝etu cz´Êci zysku NBP za 2003 r. z koƒcem
czerwca 2004 r.
Âredni poziom nadp∏ynnoÊci, mierzony skalà emisji bonów pieni´˝nych NBP, spad∏ w 2004 r.
do poziomu 5.275 mln z∏, w porównaniu z 6.251 mln z∏ w 2003 r.

2.6.2. Stopy procentowe
Polityka pieni´˝na w ramach strategii bezpoÊredniego celu inflacyjnego polega na
utrzymywaniu oficjalnych stóp procentowych NBP na poziomie spójnym z za∏o˝onym celem.
Operacje otwartego rynku oraz operacje kredytowo-depozytowe wp∏ywajà na poziom stóp
procentowych rynku mi´dzybankowego i poÊrednio na oprocentowanie depozytów i kredytów
w bankach komercyjnych, co z kolei oddzia∏uje na decyzje gospodarstw domowych dotyczàce
oszcz´dnoÊci i konsumpcji oraz poziom inwestycji przedsi´biorstw.
W 2004 r., podobnie jak w poprzednich latach, stopami wytyczajàcymi kierunek
prowadzonej przez NBP polityki pieni´˝nej, by∏y: stopa referencyjna, stopa lombardowa i stopa
depozytowa.
Stopa referencyjna wyznacza∏a minimalnà rentownoÊç bonów pieni´˝nych sprzedawanych
w ramach operacji otwartego rynku. Okres zapadalnoÊci emitowanych w 2004 r. bonów pieni´˝-
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nych NBP wynosi∏ 14 dni. Minimalne oprocentowanie absorbujàcych p∏ynnoÊç krótkookresowych
operacji otwartego rynku informowa∏o o bie˝àcym kierunku polityki pieni´˝nej i oddzia∏ywa∏o
na poziom oprocentowania depozytów na rynku mi´dzybankowym o porównywalnym terminie
zapadalnoÊci.
Stopa lombardowa wyznacza∏a koszt pozyskania przez banki pieniàdza w banku
centralnym na termin O/N (overnight).
Stopa depozytowa wyznacza∏a cen´, jakà bank centralny oferowa∏ bankom komercyjnym
za z∏o˝enie w NBP depozytu na termin O/N.
Stopy depozytowa oraz lombardowa tworzy∏y korytarz wahaƒ dla krótkoterminowych stóp
procentowych rynku mi´dzybankowego, którego Êrodek wyznacza∏a stopa referencyjna.
Zachowana zosta∏a szerokoÊç korytarza w wysokoÊci +/- 1,5 pkt. proc.
W 2004 r. Rada Polityki Pieni´˝nej dokona∏a trzykrotnie podwy˝ki stopy referencyjnej
oraz stopy lombardowej i depozytowej (tabela 10). Stopy te zosta∏y podniesione w ciàgu roku
o 1,25 pkt. proc.
W Êlad za podwy˝kami stopy referencyjnej wzros∏y krótkoterminowe stopy procentowe
rynku mi´dzybankowego. Stawka WIBOR 2W, na którà bank centralny bezpoÊrednio wp∏ywa∏ za
pomocà operacji otwartego rynku, oscylowa∏a wokó∏ stopy referencyjnej NBP i utrzymywa∏a si´
w korytarzu wahaƒ krótkoterminowych stóp procentowych.

Tabela 10
Decyzje RPP dotyczàce zmian oficjalnych stóp procentowych w 2004 r.
Data
podj´cia
decyzji*

Decyzja:
- Podwy˝szenie minimalnej stopy rentownoÊci 14-dniowych operacji otwartego rynku
z 5,25% do 5,75%

30 czerwca

- Podwy˝szenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 6,75% do 7,25%
- Podwy˝szenie stopy redyskonta weksli z 5,75% do 6,25%
- Podwy˝szenie stopy depozytowej z 3,75% do 4,25%.
- Podwy˝szenie minimalnej stopy rentownoÊci 14-dniowych operacji otwartego rynku
z 5,75% do 6,0%

28 lipca

- Podwy˝szenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 7,25% do 7,5%
- Podwy˝szenie stopy redyskonta weksli z 6,25% do 6,5%
- Podwy˝szenie stopy depozytowej z 4,25% do 4,5%.
- Podwy˝szenie minimalnej stopy rentownoÊci 14-dniowych operacji otwartego rynku
z 6,0% do 6,5%

25 sierpnia

- Podwy˝szenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego z 7,5% do 8,0%
- Podwy˝szenie stopy redyskonta weksli z 6,5% do 7,0%
- Podwy˝szenie stopy depozytowej z 4,5% do 5,0%.

*decyzje wchodzi∏y w ˝ycie nast´pnego dnia roboczego
èród∏o: dane NBP.
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Wykres 1
Stopy oficjalne NBP i dwutygodniowa stawka rynku mi´dzybankowego WIBOR 2W w 2004 r.
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èród∏o: dane NBP.

2.6.3. Operacje otwartego rynku
W 2004 r. NBP mia∏ do dyspozycji, podobnie jak w poprzednim roku, nast´pujàce kategorie
operacji otwartego rynku: podstawowe, dostrajajàce i strukturalne.
NBP przeprowadza∏ regularnie, raz w tygodniu, podstawowe operacje otwartego rynku.
Wykorzystywane one by∏y do absorbowania wyst´pujàcej w sektorze bankowym nadp∏ynnoÊci
i polega∏y na emisji bonów pieni´˝nych NBP z 14-dniowym terminem zapadalnoÊci.
Skal´ operacji absorbujàcych p∏ynnoÊç, prowadzonych w celu regulowania poziomu
p∏ynnoÊci w sektorze bankowym, przedstawia wykres 2.

Wykres 2
Ârednie w miesiàcu saldo podstawowych operacji otwartego rynku w latach 1998-2004
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èród∏o: dane NBP.
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Poziom emisji bonów pieni´˝nych NBP zmniejszy∏ si´ w ciàgu 2004 r. o 1,8 mld z∏ i w grudniu
2004 r. wyniós∏ Êrednio 2,3 mld z∏. Spadek ten by∏ efektem ograniczenia p∏ynnoÊci sektora
bankowego, w wyniku wzrostu salda z∏otowych Êrodków bud˝etowych utrzymywanych w NBP,
przyrostu pieniàdza gotówkowego w obiegu oraz wzrostu poziomu rezerwy obowiàzkowej.
W wyjàtkowych sytuacjach (np. w przypadku znacznych zaburzeƒ p∏ynnoÊci bàdê powstania
zagro˝enia dla funkcjonowania systemu p∏atniczego), NBP móg∏ zastosowaç operacje dostrajajàce.
Operacje te mog∏y przyjmowaç zarówno form´ operacji zasilajàcych, jak i absorbujàcych, zaÊ ich
termin mia∏ zale˝eç od d∏ugoÊci wyst´powania zaburzenia. Instrument ten w 2004 r. nie by∏
wykorzystany.
W 2004 r. nie zaistnia∏y równie˝ uwarunkowania rynkowe, które wymaga∏yby zmiany
d∏ugoterminowej struktury p∏ynnoÊci sektora bankowego i zastosowania operacji strukturalnych.
W 2004 r. operacje otwartego rynku by∏y prowadzone z grupà 13 podmiotów, tj. z 12 bankami
– dealerami rynku pieni´˝nego oraz Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Banki – dealerzy
zosta∏y wy∏onione zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi Indeksu AktywnoÊci Dealerskiej
(IAD). Wykaza∏y si´ one du˝à aktywnoÊcià na rynku instrumentów terminowych na stop´
procentowà (FRA i IRS) oraz mia∏y znaczny udzia∏ w rynku skarbowych papierów wartoÊciowych
(bonów i obligacji), bonów pieni´˝nych NBP, lokat mi´dzybankowych oraz na rynku FX swapów.

2.6.4. Rezerwa obowiàzkowa
Banki utrzymujà rezerw´ obowiàzkowà w NBP na rachunkach bie˝àcych lub rachunkach
rezerwy obowiàzkowej. Podstaw´ naliczania rezerwy obowiàzkowej stanowià Êrodki pieni´˝ne
gromadzone na rachunkach bankowych oraz uzyskane ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych13.
Wy∏àczone z podstawy naliczania rezerwy sà m.in. Êrodki przyj´te od innego banku krajowego
oraz pozyskane z zagranicy na co najmniej 2 lata. Rezerwa obowiàzkowa jest naliczana
i utrzymywana w z∏otych. Stopa rezerwy dla wszystkich rodzajów zobowiàzaƒ – poza Êrodkami
pozyskanymi ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu –
wynosi 3,5%. Wszystkie banki pomniejszajà kwot´ naliczonej rezerwy obowiàzkowej o równowartoÊç
500 tys. euro.
Rezerwa utrzymywana jest w systemie uÊrednionym, co oznacza, ˝e banki zobowiàzane sà
do utrzymywania Êredniego stanu Êrodków na rachunkach w NBP w okresie rezerwowym na
poziomie nie ni˝szym od wartoÊci rezerwy wymaganej. System taki ∏agodzi wp∏yw wahaƒ p∏ynnoÊci
w sektorze bankowym na zmiennoÊç rynkowych stóp procentowych.
W 2004 r. wprowadzono nast´pujàce zmiany w zasadach utrzymywania i naliczania rezerwy obowiàzkowej:
• Z dniem 1 maja 2004 r. – zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 ustawy o NBP – Êrodki rezerwy
obowiàzkowej zosta∏y oprocentowane. Rada Polityki Pieni´˝nej ustali∏a wysokoÊç
oprocentowania na poziomie 0,9 stopy redyskontowej weksli. 80% naliczonych odsetek od
rezerwy obowiàzkowej, tj. 334,7 mln z∏, NBP przekaza∏ na utworzony w 2004 r. Fundusz
Por´czeƒ Unijnych, pozosta∏e 20% w kwocie 83,7 mln z∏ zwi´kszy∏o dochody banków14.
• Poczàwszy od 30 czerwca 2004 r. Rada Polityki Pieni´˝nej ustali∏a zerowà stop´ rezerwy
obowiàzkowej od Êrodków uzyskanych przez banki z tytu∏u sprzeda˝y papierów
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Zasady naliczania i utrzymywania rezerwy obowiàzkowej okreÊla∏a do 30 kwietnia 2004 r. uchwa∏a 64/2001 Zarzàdu
NBP z dnia 21 grudnia 2001 r. z póêniejszymi zmianami, a od 1 maja uchwa∏a 15/2004 Zarzàdu NBP z dnia 13
kwietnia 2004 r. z póêniejszymi zmianami.

14

W dniu 30 paêdziernika 2003 r. zosta∏o podpisane przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Zwiàzek
Banków Polskich w obecnoÊci Prezesa NBP porozumienie, w którym m.in. zdecydowano o powo∏aniu Funduszu
Por´czeƒ Unijnych i przeznaczaniu cz´Êci Êrodków pochodzàcych z oprocentowania Êrodków rezerwy obowiàzkowej
na jego zasilenie.
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wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. Ustalenie przez RPP – analogicznie
jak w Eurosystemie – zerowej stopy rezerwy wp∏yn´∏o pozytywnie na rozszerzenie zasi´gu
dokonywanych transakcji typu repo poza sektor bankowy oraz na popraw´
konkurencyjnoÊci polskich banków wobec banków dzia∏ajàcych w strefie euro.
• Z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r. - zgodnie z art. 38 ust. 2 - zosta∏y wy∏àczone z podstawy
naliczania rezerwy obowiàzkowej Êrodki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie
indywidualnych kont emerytalnych.
Zmiany te, z wyjàtkiem ostatniej, zbli˝y∏y system rezerwy obowiàzkowej NBP do standardów
Eurosystemu.
Poziom rezerwy obowiàzkowej na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. wynosi∏ 11.097 mln z∏.
W porównaniu do stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. wzrós∏ o 876 mln z∏ (8,6%). Na zmian´
wielkoÊci rezerwy w 2004 r. wp∏yw mia∏ przyrost depozytów stanowiàcych podstaw´ naliczania
rezerwy obowiàzkowej – 7,6% w skali rocznej.

Wykres 3
Zmiany wielkoÊci wymaganej i utrzymywanej rezerwy obowiàzkowej w 2004 r.
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We wszystkich okresach rezerwowych utrzymywa∏a si´ niewielka nadwy˝ka Êredniego stanu
Êrodków na rachunkach banków w NBP w stosunku do wymaganego poziomu rezerwy
obowiàzkowej15. W poszczególnych okresach nadwy˝ka ta waha∏a si´ od 7 mln z∏ w lipcu (0,06%)
do 34 mln z∏ w maju (0,3%). Przeci´tne dodatnie odchylenie utrzymywanej w 2004 r. w sektorze
bankowym rezerwy – w porównaniu do wymaganej – wynosi∏o 23 mln z∏ (0,2% rezerwy wymaganej) i by∏o ni˝sze od analogicznej wartoÊci w 2003 r. o 2 mln z∏.
Utrzymujàce si´ w 2004 r. minimalne ró˝nice pomi´dzy rezerwà utrzymywanà a wymaganà
by∏y efektem poprawy zarzàdzania aktywami w bankach, wykorzystywania instrumentów u∏atwia-

15

Minimalne nadwy˝ki utrzymywanej rezerwy w stosunku do poziomu wymaganego wià˝à si´ z uÊrednionym
systemem rezerwy obowiàzkowej. Banki zabezpieczajà si´ przed ryzykiem b∏´du w ustalaniu Êredniomiesi´cznego
poziomu rezerwy utrzymanej i tym samym przed odsetkami karnymi naliczonymi za niewywiàzanie si´ z obowiàzku
rezerwowego.
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jàcych zarzàdzanie Êrodkami w NBP (operacje otwartego rynku, depozyt na koniec dnia, kredyt
lombardowy) oraz wprowadzenia oprocentowania Êrodków rezerwy obowiàzkowej. Dodatkowym
czynnikiem usprawniajàcym zarzàdzanie Êrodkami banków by∏y codzienne publikacje NBP o poziomie
rezerwy wymaganej i stanach Êrodków na rachunkach w NBP w dniu poprzednim (strona NBPM
w serwisie Reuters).

2.6.5. Operacje kredytowo-depozytowe i kredyt techniczny
Operacje kredytowo-depozytowe z bankiem centralnym, przeprowadzane z inicjatywy
banków komercyjnych, stanowi∏y êród∏o krótkoterminowego uzupe∏niania p∏ynnoÊci sektora
bankowego bàdê lokowania nadwy˝ek wolnych Êrodków na termin O/N w NBP. Do operacji
kredytowo-depozytowych zalicza si´ kredyt lombardowy i depozyt na koniec dnia. Celem tych
operacji jest ∏agodzenie wahaƒ stóp na rynku mi´dzybankowym.
Wykorzystywany przez banki kredyt lombardowy zapewnia∏ uzupe∏nianie ich bie˝àcej
p∏ynnoÊci. Stopa procentowa kredytu lombardowego okreÊla∏a koszt pozyskania pieniàdza w NBP,
wyznaczajàc górnà granic´ wahaƒ stóp na rynku mi´dzybankowym16.
W 2004 r. banki korzysta∏y z kredytu lombardowego w celu uzupe∏nienia niedoboru
Êrodków na rachunku bie˝àcym. By∏ on zabezpieczany skarbowymi papierami wartoÊciowymi.
¸àczna kwota wykorzystanego kredytu lombardowego w skali roku wynios∏a 8,0 mld z∏, wobec
11,6 mld z∏ w 2003 r. Banki zad∏u˝a∏y si´ g∏ównie w dniach koƒczàcych okresy utrzymywania
rezerwy obowiàzkowej.
Nadwy˝ki p∏ynnych Êrodków banki lokowa∏y na rachunkach lokat terminowych w NBP
w postaci depozytu sk∏adanego na koniec dnia z terminem zwrotu w nast´pnym dniu
operacyjnym. Stopa depozytowa wyznaczajàca rentownoÊç tego instrumentu, stanowi∏a dolne
ograniczenie korytarza wahaƒ krótkoterminowych stóp rynkowych.
W 2004 r. banki z∏o˝y∏y lokaty terminowe w NBP w kwocie ogó∏em 113,6 mld z∏. By∏y one
wy˝sze o 67,6% w stosunku tego samego okresu poprzedniego roku. WysokoÊç jednostkowego
depozytu waha∏a si´ od 370 tys. z∏ do 7,9 mld z∏. Najwy˝sze kwoty banki lokowa∏y w ostatnich
dniach okresów utrzymywania rezerwy obowiàzkowej, a tak˝e w okresie kwiecieƒ-maj (zaburzenia
p∏ynnoÊci spowodowane zmianami poziomu Êrodków bud˝etu paƒstwa w NBP) oraz w trakcie
transakcji prywatyzacyjnej banku PKO BP.
W 2004 r. banki codziennie korzysta∏y z kredytu technicznego zaciàganego i sp∏acanego w
ciàgu dnia operacyjnego. Jest to kredyt nieoprocentowany i zabezpieczany skarbowymi papierami
wartoÊciowymi, pe∏niàcy rol´ instrumentu usprawniajàcego rozliczenia i zarzàdzanie p∏ynnoÊcià w
systemie bankowym w skali dnia operacyjnego. Dzienne zad∏u˝enie banków z tytu∏u kredytu
technicznego waha∏o si´ pomi´dzy 4,0 mld z∏ a 8,7 mld z∏.

16
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Stawka O/N na rynku mo˝e byç wy˝sza od stopy lombardowej w przypadku, gdy bank nie posiada wymaganych
zabezpieczeƒ dla zaciàgni´cia kredytu lombardowego.
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W 2004 r. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego jako organ wykonawczy Komisji
Nadzoru Bankowego oraz jednostka wydzielona organizacyjne w strukturze NBP realizowa∏
opisane w ustawie Prawo bankowe cele nadzoru bankowego, polegajàce na zapewnieniu bezpieczeƒstwa Êrodków pieni´˝nych gromadzonych na rachunkach bankowych i zgodnoÊci dzia∏alnoÊci
banków z przepisami prawa, statutem i decyzjà o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku17.
Cele te sà realizowane w podziale na zadania: licencyjne, regulacyjne, analityczne
i inspekcyjne.
Na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. liczba banków18 w Polsce wynios∏a 659 (660 na koniec 2003 r.),
w tym:
• 57 banków w formie spó∏ki akcyjnej19 (5820 w 2003 r.), z czego:
– 1 bank bezpoÊrednio kontrolowany przez Skarb Paƒstwa (2 w 2003 r.),
– 4 banki hipoteczne (4 w 2003 r.),
– 3 banki zrzeszajàce (3 w 2003 r.),
• 1 bank paƒstwowy (1 w 2003 r.),
• 596 banków spó∏dzielczych (600 w 2003 r.),
• 5 oddzia∏ów instytucji kredytowych21 (1 oddzia∏ banku zagranicznego w 2003 r.),
Ponadto dzia∏a∏o 17 przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
(18 przedstawicielstw banków zagranicznych22 w 2003 r.).
Szczegó∏owe dane dotyczàce sektora bankowego zawierajà inne publikacje NBP23, które sà

przekazywane szerokiemu kr´gowi odbiorców i dost´pne na stronie internetowej. Wybrane
informacje przedstawiajàce sytuacj´ sektora bankowego na koniec 2004 r. zawiera za∏àcznik 1.

3.1. Zadania licencyjne
Dzia∏ania licencyjne GINB obejmujà realizacj´ zadaƒ sta∏ych, polegajàcych na rozpatrywaniu
wniosków o wydanie decyzji Komisji Nadzoru Bankowego (KNB). W 2004 r. zadania te dotyczy∏y:
• tworzenia banków,
• zmian w strukturze akcjonariatu banków oraz fuzji banków,
• zmian sk∏adu zarzàdów banków,
• zmian statutów banków,
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17

Rozdzia∏ opracowany na podstawie Sprawozdania z dzia∏alnoÊci Komisji Nadzoru Bankowego w 2004 r., przyj´tego
na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 r.

18

Bez banków w stanie upad∏oÊci i w likwidacji.

19

W tym 2 banki nieprowadzàce dzia∏alnoÊci operacyjnej i 2 banki w organizacji.

20

W tym 2 banki nieprowadzàce dzia∏alnoÊci operacyjnej.

21

W tym 2 oddzia∏y w organizacji.

22

Przedstawicielstwa banków zagranicznych majàcych siedzib´ w kraju cz∏onkowskim UE, utworzone na podstawie
przepisów obowiàzujàcych przed 1 maja 2004 r. sta∏y si´ z tym dniem przedstawicielstwami instytucji kredytowych z mocy
prawa.

23
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• podejmowania przez instytucje kredytowe dzia∏alnoÊci na terytorium Polski przez oddzia∏y
lub w ramach dzia∏alnoÊci transgranicznej,
• otwierania przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych,
• innych zagadnieƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià licencyjnà.

3.1.1. Tworzenie banków
W 2004 r. wp∏yn´∏y 4 wnioski o wydanie zezwolenia na utworzenie nowego banku. Wraz
z 3 wnioskami z lat ubieg∏ych GINB rozpatrywa∏ 7 wniosków, w tym 2 wnioski dotyczàce utworzenia
banków hipotecznych. Po rozpatrzeniu wniosków przez GINB Komisja Nadzoru Bankowego podj´∏a:
• 2 uchwa∏y w sprawie utworzenia nowych banków:
– Cetelem Bank S.A. z siedzibà w Warszawie,
– RCI Bank Polska S.A. z siedzibà w Warszawie,
• 3 uchwa∏y w sprawie umorzenia post´powania dotyczàcego wydania zezwolenia na utworzenie
banku (jednego uniwersalnego i 2 banków hipotecznych) – na wniosek za∏o˝ycieli.
Dwa wnioski o utworzenie banków uniwersalnych sà nadal rozpatrywane (decyzje zostanà
podj´te po przed∏o˝eniu przez za∏o˝ycieli wymaganej dokumentacji).
W 2004 r. rozpatrzono wniosek i wydano zezwolenie na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci operacyjnej przez Cetelem Bank S.A.

3.1.2. Zmiany w strukturze akcjonariatu banków oraz fuzje banków
W 2004 r. GINB rozpatrzy∏ 15 wniosków dotyczàcych zmian w strukturze akcjonariatu
banków i fuzji banków. Na tej podstawie Komisja Nadzoru Bankowego podj´∏a:
• 10 uchwa∏ w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie prawa g∏osu na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy banku,
• 1 uchwa∏´ w sprawie po∏àczenia banków,
• 4 uchwa∏y w sprawie umorzenia wniosków w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie prawa g∏osu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
W 2004 r. GINB rozpatrywa∏ równie˝ wnioski w sprawie udzielania zezwoleƒ na nabycie
znacznych pakietów akcji, umo˝liwiajàcych inwestorom przej´cie kontroli nad danym bankiem.
Przygotowujàc dla KNB opinie w tym zakresie, GINB bra∏ pod uwag´ m. in. wielkoÊç i znaczenie
banku dla ca∏ego sektora bankowego. Udzielenie zezwolenia na nabycie akcji banku o istotnym
znaczeniu dla sektora bankowego wiàza∏o si´ ze z∏o˝eniem przez inwestora strategicznego zobowiàzaƒ w stosunku do przejmowanego banku. Zobowiàzania te dotyczy∏y m.in:
• zachowania lokalnego charakteru banku,
• utrzymania notowaƒ akcji banku na gie∏dzie i zapewnienia ich p∏ynnoÊci w obrocie
gie∏dowym – w przypadku banków, których akcje sà notowane na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie,
• opracowania strategii rozwoju banku, g∏ównie w zakresie podwy˝szania kapita∏ów, redukcji kosztów, rozszerzenia oferty, wyp∏aty dywidendy.
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JednoczeÊnie GINB sprawowa∏ bie˝àcy nadzór nad wywiàzywaniem si´ z podj´tych przez
inwestorów zobowiàzaƒ i sprawdza∏, czy realizowana strategia zapewnia prawid∏owy i bezpieczny
rozwój banków.

3.1.3. Zmiany sk∏adu zarzàdów banków
W 2004 r. GINB rozpatrywa∏ 100 wniosków dotyczàcych powo∏ania cz∏onków zarzàdów
banków, w wyniku czego Komisja Nadzoru Bankowego podj´∏a:
• 34 uchwa∏y w sprawie powo∏ania cz∏onków zarzàdu banków – spó∏ek akcyjnych (w tym
9 prezesów) w ju˝ dzia∏ajàcych bankach, z czego:
– 29 dotyczy∏o wyra˝enia zgody na powo∏anie cz∏onków zarzàdu,
– 4 dotyczy∏y umorzenia post´powania w zwiàzku z wycofaniem wniosków przez rady
nadzorcze poszczególnych banków,
– 1 dotyczy∏a zawieszenia post´powania.
• 4 uchwa∏y w sprawie wyra˝enia zgody na powo∏anie cz∏onków zarzàdu w nowo
powsta∏ych bankach (w tym 2 prezesów),
• 1 uchwa∏´ w sprawie wyra˝enia zgody na powo∏anie prezesa w banku paƒstwowym
(BGK),
• 61 uchwa∏ w sprawie powo∏ania prezesów zarzàdu w bankach spó∏dzielczych, w tym:
– 51 dotyczy∏o wyra˝enia zgody na powo∏anie prezesów banków spó∏dzielczych,
– 8 dotyczy∏o umorzenia post´powania,
– 2 dotyczy∏y podj´cia zawieszonego post´powania.
GINB zajmowa∏ si´ równie˝ monitorowaniem zmian w sk∏adach rad nadzorczych i zarzàdów
banków. Zebrane informacje umo˝liwia∏y ocen´, czy zadania szczególnie istotne dla
bezpieczeƒstwa banku by∏y powierzane osobom majàcym odpowiednie kwalifikacje i doÊwiadczenie
zawodowe.

3.1.4. Zmiany statutów banków
W 2004 r. GINB rozpatrywa∏ wnioski dotyczàce dokonania zmian w statutach banków,
w wyniku czego Komisja Nadzoru Bankowego wyda∏a:
• 51 decyzji w sprawie wydania zezwolenia na dokonanie zmian w statutach banków
w formie spó∏ki akcyjnej,
• 304 decyzje w sprawie wydania zezwolenia na dokonanie zmian w statutach banków
spó∏dzielczych (w tym 12 decyzji dotyczy∏o wyra˝enia zgody na rozszerzenie zakresu
terytorialnego dzia∏ania banku spó∏dzielczego).
W dniu 1 maja 2004 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy Prawo bankowe. Rozszerzy∏a ona list´ zagadnieƒ, które powinny byç uregulowane
w statucie banku i list´ zmian w statutach, wymagajàcych wydania zezwolenia KNB. Banki sà
zobowiàzane dostosowaç postanowienia statutów do nowych regulacji w ciàgu dwóch lat.
Wnioski w tym zakresie zacz´∏y nap∏ywaç do KNB w trzecim kwartale 2004 r.
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Ponadto zmiany statutów banków spó∏dzielczych by∏y zwiàzane z wejÊciem w ˝ycie w dniu
6 wrzeÊnia 2003 r. nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych. Ustawa wprowadzi∏a nast´pujàce zmiany:
• rozszerzono zakres terytorialny dzia∏ania banków spó∏dzielczych spe∏niajàcych okreÊlone
warunki kapita∏owe,
• rozszerzono katalog czynnoÊci bankowych,
• zmieniono zakres podmiotowy dzia∏alnoÊci kredytowej i gwarancyjnej.

3.1.5. Podejmowanie przez instytucje kredytowe dzia∏alnoÊci na terytorium
Polski poprzez oddzia∏y lub w ramach dzia∏alnoÊci transgranicznej
W zwiàzku z przystàpieniem Polski do UE wesz∏y w ˝ycie przepisy dostosowujàce ustaw´ Prawo
bankowe do Dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe.
Na mocy tych przepisów instytucje kredytowe sà uprawnione do prowadzenia, w ramach
jednej licencji bankowej, dzia∏alnoÊci na terytorium Polski poprzez oddzia∏ lub w ramach dzia∏alnoÊci
transgranicznej.
W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. KNB otrzyma∏a od w∏aÊciwych w∏adz
nadzorczych paƒstw cz∏onkowskich UE:
• 4 zawiadomienia w sprawie podj´cia przez instytucje kredytowe dzia∏alnoÊci na terytorium
Polski poprzez oddzia∏ (2 z Francji, 1 ze Szwecji i 1 z Danii); wszystkie zg∏oszone oddzia∏y
podj´∏y dzia∏alnoÊç operacyjnà,
• 57 zawiadomieƒ w sprawie podj´cia przez instytucje kredytowe dzia∏alnoÊci transgranicznej
na terytorium Polski.
JednoczeÊnie z dniem 1 maja 2004 r., dzia∏ajàcy w Polsce od 1992 r. oddzia∏ banku
zagranicznego Societe Generale S.A. sta∏ si´ z mocy prawa oddzia∏em instytucji kredytowej.

3.1.6. Otwieranie przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych
Liczba przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych dzia∏ajàcych w 2004 r.
w Polsce zmniejszy∏a si´ o jeden w stosunku do roku poprzedniego. Swojà dzia∏alnoÊç zakoƒczy∏o
przedstawicielstwo Credit Agricole Indosuez z siedzibà w Pary˝u. W 2004 r. nie wp∏yn´∏y nowe
wnioski o otwarcie przedstawicielstw.
Na koniec 2004 r. dzia∏a∏o w Polsce 17 przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji
kredytowych, w tym: 4 z Bia∏orusi, 3 z W∏och, 3 z USA, 3 z Niemiec oraz po 1 z Francji, Szwajcarii,
Austrii i Tajwanu.

3.1.7. Inne zadania zwiàzane z dzia∏alnoÊcià licencyjnà
Do sta∏ych zadaƒ licencyjnych nadzoru bankowego nale˝y równie˝ prowadzenie systemu
ewidencji (EWIB), zawierajàcego wykazy jednostek organizacyjnych banków krajowych. Informacje
w nim zawarte sà udost´pniane bankom i innym zainteresowanym podmiotom.
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3.2. Zadania regulacyjne
W 2004 r. dzia∏ania regulacyjne GINB koncentrowa∏y si´ na przepisach istotnych dla
prawid∏owoÊci i bezpieczeƒstwa funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach
otwartej – od momentu wejÊcia Polski do UE – konkurencji ze strony podmiotów funkcjonujàcych
na Rynku Wewn´trznym UE. Du˝à wag´ przywiàzywano równie˝ do dzia∏aƒ dostosowawczych
majàcych na celu zapewnienie sprawnego dzia∏ania struktur nadzorczych w warunkach pe∏nego
cz∏onkostwa w Unii – zgodnie ze standardami mi´dzynarodowymi.
Nadzór bankowy uczestniczy∏ w projektowaniu aktów prawnych oraz dokonywa∏ interpretacji
i udziela∏ wyjaÊnieƒ w tym zakresie.

3.2.1. Ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych
ustaw24
NBP uczestniczy∏ w pracach nad projektem ustawy nowelizujàcej ustaw´ Prawo bankowe,
która zosta∏a uchwalona w dniu 1 kwietnia 2004 r. i wesz∏a w ˝ycie w dniu 1 maja 2004 r. (cz´Êç
przepisów wesz∏a w ˝ycie w dniu 1 stycznia 2005 r.). Wprowadzone przepisy m.in.:
• regulujà nowe obszary dzia∏alnoÊci banków dotyczàce:
– zlecania przez banki innym podmiotom czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià bankowà
(tzw. outsourcing),
– sekurytyzacji wierzytelnoÊci bankowych, zw∏aszcza w zakresie ograniczenia ryzyka
banku zwiàzanego z sekurytyzacjà,
• uÊciÊlajà dotychczasowe przepisy w zakresie:
– regulacji ostro˝noÊciowych dotyczàcych koncentracji wierzytelnoÊci, rachunku funduszy
w∏asnych oraz norm adekwatnoÊci kapita∏owej,
– zasad przekazywania przez banki informacji obj´tych tajemnicà bankowà,
– nadzoru skonsolidowanego nad bankami,
– kontroli przep∏ywu w∏asnoÊci akcji w bankach w formie spó∏ki akcyjnej,
– post´powania naprawczego i likwidacyjnego banków,
• stwarzajà podstawy bardziej efektywnej wspó∏pracy polskiego nadzoru z nadzorcami
z pozosta∏ych krajów.
Nowelizacja ustawy wp∏yn´∏a na zwi´kszenie stabilnoÊci sektora bankowego i dostosowa∏a
polskie przepisy do regulacji UE. Aktualne uregulowania, wraz z aktami wykonawczymi KNB,
tworzà kompleksowy system zasad przeciwdzia∏ania ró˝nym rodzajom ryzyka bankowego.

3.2.2. Inne ustawy
NBP uczestniczy∏ równie˝ w pracach nad nast´pujàcymi projektami ustaw:
• Ustawa o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci
majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz
o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu
24
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Nowelizacja m.in. rozszerza zakres kontroli KNB nad bankami, obejmujàcej dotychczas
zasady rejestracji transakcji i powiadamiania o nich Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej (GIIF) o pozosta∏e wymogi zawarte w ustawie.
• Ustawa o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego25
Ustawa ma istotne znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania sektora finansowego.
NBP, wspólnie z przedstawicielami Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d i Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych, uczestniczy∏ w pracach zespo∏u roboczego ds. opracowania projektu. Przewiduje on zacieÊnianie wspó∏pracy w zakresie nadzoru uzupe∏niajàcego nad konglomeratami finansowymi. NBP opracowa∏ ponadto projekt
rozporzàdzenia w sprawie okreÊlenia metod obliczania funduszy w∏asnych i wymogów
z tytu∏u adekwatnoÊci kapita∏owej konglomeratu finansowego. Nowe akty prawne dostosujà polskie przepisy do wymogów dyrektywy 2002/87/WE w sprawie nadzoru uzupe∏niajàcego nad konglomeratami finansowymi.
• Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowoÊci26
Nowelizacja wprowadza od 2005 r. obowiàzek stosowania przez banki Mi´dzynarodowych
Standardów RachunkowoÊci (MSR) i Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci
Finansowej (MSSF) na poziomie skonsolidowanym oraz dopuszcza stosowanie ich
na poziomie jednostkowym przez banki gie∏dowe lub zale˝ne od podmiotów notowanych
na gie∏dach UE. Ponadto dostosowuje polskie prawo bilansowe do IV Dyrektywy Rady WE
w sprawie rocznych sprawozdaƒ finansowych niektórych rodzajów spó∏ek oraz
do VII Dyrektywy Rady WE w sprawie skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych.
• Ustawa o funduszach inwestycyjnych27 oraz ustawa o sekurytyzacji28
Ustawy zawierajà rozwiàzania dotyczàce sekurytyzacji wierzytelnoÊci bankowych. Ustawa
o funduszach inwestycyjnych wesz∏a w ˝ycie w dniu 1 lipca 2004 r.
• Ustawa o zmianie ustawy – kodeks cywilny i niektórych innych ustaw, ustawa
o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim
Projekty dotyczà uregulowania kwestii tzw. odsetek maksymalnych poprzez okreÊlenie ich
ustawowej wysokoÊci. Z punktu widzenia nadzoru bankowego przepisy te sà niekorzystne
dla banków. Dlatego w trakcie prac parlamentarnych przedstawiciele NBP negatywnie
ocenili proponowane rozwiàzania.
• Ustawa o przeciwdzia∏aniu niewyp∏acalnoÊci osoby fizycznej oraz o upad∏oÊci
konsumenckiej.
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie instytucji tzw. upad∏oÊci konsumenckiej i okreÊla m.in:
– zasady wspólnego dochodzenia roszczeƒ od niewyp∏acalnych d∏u˝ników, b´dàcych konsumentami,
– skutki og∏oszenia upad∏oÊci konsumenckiej,
– zasady post´powania majàcego na celu zapobieganie niewyp∏acalnoÊci konsumenckiej.

25

Ustawa zosta∏a uchwalona 15 kwietnia 2005 r.

26

Ustawa zosta∏a uchwalona 12 marca 2004 r., Dz.U. nr 145, poz. 1535.

27

Ustawa zosta∏a uchwalona 27 maja 2004 r., Dz.U. nr 146, poz. 1546.

28

Projekt ustawy w trakcie prac w Sejmie.
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Ze wzgl´du na znaczenie ustawy dla sektora bankowego NBP aktywnie uczestniczy∏
w pracach parlamentarnych nad jej projektem.
• Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó∏ce europejskiej
Projekt ustawy dotyczy tworzenia na terytorium paƒstw cz∏onkowskich UE spó∏ek
europejskich, którymi mogà byç tak˝e banki. Przedstawiciele NBP uczestniczyli w pracach
nad projektem, zg∏aszajàc uwagi dotyczàce zakresu stosowania przepisów o spó∏ce
europejskiej w stosunku do banków.

3.2.3. Akty wykonawcze do ustaw
W 2004 r. NBP uczestniczy∏ w przygotowaniu aktów wykonawczych wydawanych przez
Komisj´ Nadzoru Bankowego i Ministra Finansów. W ramach prac znowelizowano akty wykonawcze
do nast´pujàcych ustaw:
• Ustawa o Narodowym Banku Polskim
Przygotowano projekt uchwa∏y Nr 1/2004 KNB nowelizujàcy uchwa∏´ Nr 4/2002 KNB
w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego.
• Ustawa Prawo bankowe
Przygotowano projekty nowelizacji nast´pujàcych uchwa∏ KNB:
– Nr 2/2004 KNB nowelizujàcà uchwa∏´ nr 5/2001 KNB dotyczàcà wymogów kapita∏owych
i wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci. Nowelizacja by∏a podyktowana obowiàzkiem dostosowania polskich przepisów do Dyrektywy 2004/69/EC z dnia 27 kwietnia 2004 r.
– Nr 3/2004 KNB w sprawie okreÊlenia wykazu dokumentów dotyczàcych dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorcy zagranicznego, który ma wykonywaç powierzone przez
bank czynnoÊci okreÊlone w art. 6a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
– Nr 4/2004 KNB dotyczàcà wymogów kapita∏owych i wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, która
zastàpi∏a dotychczasowà uchwa∏´ Nr 5/2001 KNB. Wprowadzona zmiana polega
na zaliczaniu do ca∏kowitego wymogu kapita∏owego wymogu kapita∏owego z tytu∏u
przekroczenia progu koncentracji. Obni˝ono przelicznik w rachunku wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka szczególnego cen kapita∏owych papierów wartoÊciowych.
Uwzgl´dniono rozszerzonà ustawowà definicj´ zaanga˝owaƒ (o zaanga˝owania
kapita∏owe), a tak˝e uznano sekurytyzacj´ i subpartycypacj´ oraz kredytowe instrumenty
pochodne za technik´ redukcji ryzyka kredytowego w rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej.
Dostosowano traktowanie zabezpieczeƒ hipotecznych do metody obowiàzujàcej
w systemie tworzenia rezerw celowych.
– Nr 5/2004 KNB dotyczàcà wysokoÊci, zakresu i warunków pomniejszania funduszy
w∏asnych banku, która zastàpi∏a dotychczasowà uchwa∏´ Nr 6/2001 KNB. Zmiany
dotyczà zasad pomniejszania funduszy w∏asnych banku o wartoÊç zaanga˝owania
w podmioty finansowe i inne banki (zmiana podstawy odniesienia) oraz ujmowania
nieznaczàcych inwestycji kapita∏owych banków, tj. nieprzekraczajàcych poziomu 10%
funduszy w∏asnych.
– Nr 6/2004 KNB dotyczàcà przestrzegania limitu koncentracji zaanga˝owaƒ i limitu
du˝ych zaanga˝owaƒ, zast´pujàcà uchwa∏´ Nr 7/2001 KNB. Uchwa∏a rozszerza zakres
definicji zaanga˝owaƒ o zaanga˝owania kapita∏owe. Nowe przepisy okreÊlajà warunki
wy∏àczania zaanga˝owaƒ w portfelu handlowym spod limitów zaanga˝owaƒ w bankach
o znaczàcej skali dzia∏alnoÊci. Doprecyzowano wymóg ujmowania pozabilansowych

54

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Nadzór bankowy

zobowiàzaƒ warunkowych wed∏ug nomina∏u, a transakcji pozabilansowych wed∏ug
ekwiwalentu bilansowego. RównoczeÊnie rozszerzono list´ zaanga˝owaƒ, wobec
których nie stosuje si´ przepisów uchwa∏y.
• Ustawa o rachunkowoÊci
NBP uczestniczy∏ w opiniowaniu rozporzàdzeƒ Ministra Finansów nowelizujàcych rozporzàdzenia w sprawach:
– szczególnych zasad rachunkowoÊci banków; zmiana przepisów umo˝liwia bankom wykazywanie nale˝nych im odsetek od nale˝noÊci „pod obserwacjà” jako przychodów;
– zasad sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych holdingu finansowego.

3.2.4. Inne obszary dzia∏alnoÊci regulacyjnej
W 2004 r. GINB realizowa∏ ponadto inne zadania o charakterze regulacyjnym, a w szczególnoÊci:
• Kontynuowa∏ prace nad wprowadzeniem Nowej Umowy Kapita∏owej. Prowadzono prace
analityczne dotyczàce regulacji zawartych w dokumencie Bazylejskiego Komitetu ds.
Nadzoru Bankowego pt. Nowa Umowa Kapita∏owa oraz projektach zmian do Dyrektywy
2000/12/WE oraz Dyrektywy 93/6/EWG, poprzez które propozycje Nowej Umowy
Kapita∏owej b´dà stosowane w krajach UE w odniesieniu do wszystkich banków i firm
inwestycyjnych UE.
• Kontynuowa∏ prace analityczne i uzgodnienia w zakresie projektu rekomendacji Komisji
Nadzoru Bankowego dotyczàcej zarzàdzania ryzykiem operacyjnym i nadzorowania go.
We wrzeÊniu 2004 r. KNB przyj´∏a projekt rekomendacji M w sprawie zarzàdzania ryzykiem
operacyjnym w bankach. Podj´to prace nad przygotowaniem rekomendacji R, dotyczàcej
zasad identyfikacji zagro˝onych ekspozycji kredytowych i wyznaczania wysokoÊci odpisów
aktualizujàcych z tytu∏u utraty wartoÊci oraz opracowaniem rekomendacji dotyczàcej
dobrych praktyk w zakresie finansowania rynku nieruchomoÊci przez banki.
• Podjà∏ prace nad opracowaniem projektu uchwa∏y KNB w sprawie ustalenia wià˝àcych
banki norm p∏ynnoÊci oraz innych norm dopuszczalnego ryzyka w dzia∏alnoÊci banków.
Prace poprzedzono przeglàdem mi´dzynarodowych rozwiàzaƒ w tym zakresie oraz ankiety
dotyczàcej zarzàdzaniem ryzykiem p∏ynnoÊci w polskich bankach.
• Opracowa∏ wytyczne dotyczàce stosowania przez banki art. 6a-6d ustawy Prawo bankowe
(outsourcing).
• Opracowa∏ nowe formularze do Bankowej Informacji Sprawozdawczej. W 2004 r.
znowelizowano uchwa∏´ nr 23/2003 Zarzàdu NBP dotyczàcà trybu i szczegó∏owych zasad
przekazywania przez banki do NBP danych niezb´dnych do ustalania polityki pieni´˝nej.
G∏ównym celem zmian by∏o dostosowanie sprawozdawczoÊci Bankowej Informacji
Sprawozdawczej do mo˝liwoÊci stosowania przez banki MSR i MSSF.
• Uzgodni∏ z Ministerstwem Polityki Spo∏ecznej zakres przekazywanych przez nadzór
bankowy informacji o bankach, które prowadzà Indywidualne Konta Emerytalne, zgodnie
z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania
przez instytucje finansowe pó∏rocznych i rocznych oraz organy nadzoru informacji
o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych29.

29

Dz.U. z 2004 r., nr 155, poz. 1634.
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• Opracowywa∏ i zaktualizowa∏ analityczne narz´dzia nadzorcze (Raport Wskaêników
Ekonomiczno-Finansowych i Arkusz Analityczno-Nadzorczy), wykorzystywane
do identyfikacji i oceny ryzyka podejmowanego przez banki oraz prezentacji ryzyka
w formie standardowych raportów.
Ponadto w dniu 17 czerwca 2004 r. podczas posiedzenia Rady Ogólnej EBC, Prezes NBP
jako Przewodniczàcy Zarzàdu NBP i Komisji Nadzoru Bankowego przystàpi∏ do porozumienia
o wspó∏pracy mi´dzy instytucjami nadzoru nad systemami p∏atniczymi a instytucjami nadzoru
bankowego na trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej30 (Memorandum of Understanding
on co-operation between payment systems overseers and banking supervisors in Stage Three of
Economic and Monetary Union) oraz porozumienie w sprawie zasad wspó∏pracy pomi´dzy nadzorami bankowymi i bankami centralnymi UE w zakresie zarzàdzania kryzysowego (Memorandum of
Understanding on high-level principles of co-operation in crisis management situations). Wraz
z NBP do porozumieƒ przystàpi∏y banki centralne i instytucje nadzoru pozosta∏ych nowych paƒstw
cz∏onkowskich UE. Wszystkie instytucje nadzoru i banki centralne UE sà aktualnie stronami obu
porozumieƒ.

3.3. Zadania analityczne
Zadania analityczne GINB majà charakter sta∏y i polegajà na:
• bezpoÊrednim nadzorze analitycznym nad bankami, tzw. zza biurka,
• nadzorze nad bankami znajdujàcymi si´ w trudnej sytuacji finansowej,
• kompleksowej analizie sytuacji sektora bankowego.

3.3.1. BezpoÊredni nadzór analityczny nad bankami tzw. zza biurka
BezpoÊredni nadzór analityczny nad bankami w 2004 r. obejmowa∏:
• Bie˝àcà i kwartalnà analiz´ oraz ocen´ sytuacji ekonomiczno-finansowej poszczególnych
banków, w ramach której:
– aktualizowano Arkusze Analityczno-Nadzorcze, zawierajàce najistotniejsze informacje
dotyczàce poszczególnych banków31,
– na podstawie wyników analizy kwartalnej przyznawano oceny czàstkowe poszczególnym
obszarom ryzyka oraz ocen´ ogólnà w systemie punktowym CAEL32, wskazywano
obszary, które mogà byç êród∏em zagro˝eƒ i wymagajà szczegó∏owej kontroli, oraz
przygotowywano propozycje dzia∏aƒ wobec banków w trybie nadzoru,
– przekazywano informacj´ o nadanej ocenie CAEL, wraz z uzasadnieniem, zarzàdowi
i radzie nadzorczej banku33 oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (o bankach
obj´tych post´powaniem naprawczym).
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30

Patrz równie˝ rozdzia∏ „Dzia∏ania na rzecz systemu p∏atniczego”.

31

Zawierajà one m.in. punktowà ocen´ banku, charakterystyk´ ponoszonego przez bank ryzyka oraz przestrzegania
norm okreÊlonych w ustawie Prawo bankowe i innych przepisach oraz regulacjach nadzorczych.

32

Jest to metoda oszacowania poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego i s∏u˝y m. in. do planowania terminów
i cz´stotliwoÊci inspekcji kompleksowych oraz problemowych. Poszczególne litery oznaczajà: adekwatnoÊç kapita∏u
(C), jakoÊç aktywów (A), wyniki finansowy (E) i p∏ynnoÊç (L).

33

W przypadku banków spó∏dzielczych o sumie bilansowej powy˝ej 100 mln z∏.
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• Analiz´ pó∏rocznych sprawozdaƒ na temat stanu przygotowania banków do wprowadzenia Nowej Umowy Kapita∏owej.
• Przygotowywanie projektów uchwa∏ KNB, uchwa∏ oraz decyzji Przewodniczàcego KNB34.
• Podejmowanie dzia∏aƒ interwencyjnych, wyjaÊniajàcych i informacyjnych35.
• Przygotowywanie opinii i opracowaƒ dla instytucji zewn´trznych (m.in. dla KPWiG,
KNUiFE, BFG, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu).

3.3.2. Nadzór nad bankami znajdujàcymi si´ w trudnej sytuacji finansowej
W 2004 r. post´powaniem naprawczym36 by∏y obj´te 42 banki (w 2003 r. – 79), z tego
16 komercyjnych i 26 spó∏dzielczych. W przypadku 15 banków (w 2003 r. – 30), 4 komercyjne
i 11 spó∏dzielczych, programy restrukturyzacyjne by∏y realizowane w zwiàzku z przej´ciem innego
banku. Zmniejszenie liczby banków realizujàcych post´powania naprawcze ilustruje wykres 4.
CzynnoÊci nadzorcze, oprócz wymienionych w pkt. 3.3.1, obejmowa∏y równie˝:
• bie˝àcà analiz´ sytuacji banków wraz z ocenà realizacji post´powania naprawczego
o programów restrukturyzacyjnych,
• sporzàdzanie opinii do opracowanych przez banki programów post´powania naprawczego
i programów restrukturyzacyjnych,
• przygotowanie dla KNB propozycji dzia∏aƒ i decyzji, w tym: przed∏u˝enia okresu funkcjonowania i zmiany sk∏adu zarzàdu komisarycznego, udzielenia upomnienia, wydania
zalecenia obni˝enia oprocentowania depozytów, zaniechania reklamy, a tak˝e ograniczenia
dzia∏alnoÊci banku,
• wspó∏prac´ z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, w tym informowanie o podejmowanych
dzia∏aniach wobec banków obj´tych post´powaniem naprawczym.
Wykres 4
Liczba banków obj´tych post´powaniem naprawczym w latach 2003-2004
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èród∏o: dane NBP.

34

W tym m.in. w sprawie: zaliczenia do funduszy uzupe∏niajàcych po˝yczki podporzàdkowanej, wydania zezwoleƒ
na po∏àczenie banków, odwo∏ania, ustanowienia i powierzenia pe∏nienia obowiàzku kuratora nadzorujàcego wykonanie programu naprawczego przez bank spó∏dzielczy, ˝àdania zwo∏ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
banku w celu rozpatrzenia sytuacji banku, wyra˝enia zgody na zmian´ umowy zrzeszania.

35

Interwencje podj´te w 2004 r. dotyczy∏y g∏ównie zarzàdzania ryzykiem kredytowym (529) oraz skarg i wniosków
w sprawie dzia∏alnoÊci banków (567).

36

Na podstawie art. 142 ustawy Prawo bankowe.
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Poza nadzorem nad bankami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç operacyjnà obserwowano równie˝
sytuacj´ banków poddanych procedurze upad∏oÊciowej i likwidacyjnej37.

3.3.3. Kompleksowa analiza sytuacji sektora bankowego
Realizowane przez GINB zadania zwiàzane z analizà sytuacji sektora bankowego obejmowa∏y:
• opracowywanie kwartalnych Ocen sytuacji ekonomicznej banków38, zawierajàcych
kompleksowà informacj´ o sytuacji polskiego sektora bankowego, omawiajàcych zjawiska
i tendencje w nim wyst´pujàce oraz êród∏a zagro˝eƒ jego stabilnoÊci,
• udost´pnianie odbiorcom zewn´trznym podstawowych danych o sektorze w formie
opracowania Sytuacja finansowa banków. Synteza39 (synteza pó∏roczna i roczna sà
publikowane równie˝ w wersji angielskiej),
• rocznà ocen´: Wp∏yw polityki pieni´˝nej, podatkowej i nadzorczej na rozwój banków w 2003 r.,
• prowadzenie ewidencji zagranicznych klientów banków oraz analizowanie ryzyka zwiàzanego z du˝ymi zaanga˝owaniami banków,
• analiz´ wybranych obszarów dzia∏alnoÊci banków i opracowywanie na tej podstawie
informacji dla Komisji Nadzoru Bankowego, Zarzàdu NBP, organów w∏adzy i administracji
paƒstwowej oraz innych jednostek zewn´trznych (w szczególnoÊci mi´dzynarodowych
organizacji i instytucji finansowych)40.

3.4. Zadania inspekcyjne
Zadania inspekcyjne w 2004 r. obejmowa∏y przeprowadzanie czynnoÊci kontrolnych w bankach,
oddzia∏ach instytucji kredytowych i przedstawicielstwach instytucji kredytowych i banków zagranicznych,
przy zapewnieniu jednolitych standardów przeprowadzanych kontroli. W trakcie czynnoÊci kontrolnych przeprowadzanych na miejscu w bankach, na podstawie Uchwa∏y Komisji Nadzoru Bankowego Nr 4/2002 z dnia
6 marca 2002 r., w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego, szczególnà uwag´ zwracano na:
• finansowanie rynku nieruchomoÊci – ze wzgl´du na rosnàcà wielkoÊç po˝yczek i kredytów
udzielanych na cele mieszkaniowe, mogàcà spowodowaç podwy˝szenie ryzyka kredytowego
w systemie bankowym,
• zarzàdzanie przez banki p∏ynnoÊcià d∏ugo- i Êrednioterminowà,
• zarzàdzanie ryzykiem operacyjnym,
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W 2004 r. w 18 bankach (1 komercyjnym i 17 spó∏dzielczych) zosta∏o zakoƒczone post´powanie upad∏oÊciowe, a w 1
(spó∏dzielczym) post´powanie likwidacyjne.
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Ocen´ rocznà za 2003 r. oraz za I pó∏rocze 2004 r. otrzymali: Prezydent RP, Marsza∏kowie Sejmu i Senatu, Prezes
Rady Ministrów, wybrani ministrowie i kierownicy urz´dów centralnych oraz przewodniczàcy wybranych komisji
sejmowych.
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Dokument jest przekazywany szerokiemu kr´gowi odbiorców i udost´pniany na stronie internetowej NBP.
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W 2004 r. opracowano wiele analiz problemowych dotyczàcych ró˝nych aspektów dzia∏alnoÊci banków, m.in. wyników finansowych banków w 2003 r. po audytach oraz na podstawie sprawozdaƒ skonsolidowanych, skali dopuszczalnej konsolidacji sektora bankowego, windykacji nale˝noÊci bankowych, podzia∏u zysku wypracowanego przez
banki w 2003 r., dzia∏alnoÊci tzw. banków samochodowych, finansowania rynku nieruchomoÊci przez banki, outsourcingu, przebiegu nowej emisji akcji Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A. w Warszawie oraz konsolidacji banków
zrzeszajàcych banki spó∏dzielcze.
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• dzia∏ania banków w zakresie zapobiegania przest´pstwom „prania pieni´dzy”, w zwiàzku
z nowelizacjà przepisów w tym zakresie.
Zintensyfikowano czynnoÊci kontrolne w bankach spó∏dzielczych w celu zakoƒczenia przygotowywanej oceny ryzyka sektora banków spó∏dzielczych oraz nadania ocen punktowych wszystkim bankom spó∏dzielczym.

3.4.1. CzynnoÊci kontrolne w bankach, oddzia∏ach instytucji kredytowych oraz
w przedstawicielstwach instytucji kredytowych i banków zagranicznych
W 2004 r. przeprowadzono nast´pujàce czynnoÊci kontrolne:
• 179 inspekcji kompleksowych (w 2003 r. – 154), w tym:
– 18 inspekcji w bankach komercyjnych,
– 12 inspekcji w du˝ych bankach spó∏dzielczych o aktywach netto powy˝ej 100 mln z∏,
– 149 inspekcji w pozosta∏ych bankach spó∏dzielczych,
• 21 inspekcji problemowych (w 2003 r. – 20), w tym:
– 3 inspekcje w bankach komercyjnych – w zakresie wybranych obszarów dzia∏alnoÊci,
– 3 inspekcje w bankach spó∏dzielczych,
– 15 inspekcji w zakresie przeciwdzia∏ania „praniu pieni´dzy”41,
• 6 post´powaƒ wyjaÊniajàcych (w 2003 r. tak˝e 6), w tym:
– 1 w banku komercyjnym,
– 5 w bankach spó∏dzielczych,
• 1 kontrol´ w zwiàzku z przygotowaniem banku do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci operacyjnej,
• 8 inspekcji w oddzia∏ach instytucji kredytowych i przedstawicielstwach banków
zagranicznych,
• 1 kontrol´ w podmiocie zale˝nym banku w ramach nadzoru skonsolidowanego.

3.4.2. Zakres przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych
Zakres przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych obejmowa∏:
• W ramach inspekcji kompleksowych: jakoÊç aktywów, p∏ynnoÊç, ryzyko stopy procentowej, ryzyko operacji walutowych, wynik finansowy, kapita∏, zarzàdzanie, przestrzeganie
przepisów regulujàcych dzia∏alnoÊç banków, statutu i warunków okreÊlonych w zezwoleniu na utworzenie banku. Szczególny nacisk k∏adziono na ocen´ ryzyka zwiàzanego z finansowaniem rynku nieruchomoÊci, ryzyka operacyjnego oraz zarzàdzania przez banki
p∏ynnoÊcià d∏ugo- i Êredniotermionowà.
• W zakresie przeciwdzia∏ania „praniu pieni´dzy” – przestrzeganie przepisów prawa.

41

Liczba ta nie uwzgl´dnia jednej inspekcji dotyczàcej „prania pieni´dzy”, która odby∏a si´ w banku komercyjnym w ramach inspekcji problemowej obejmujàcej inne obszary dzia∏alnoÊci banku.
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• W ramach zadaƒ zleconych przez Zarzàd NBP:
– kontrole rozliczeƒ pieni´˝nych i rozrachunków mi´dzybankowych – w ramach
179 inspekcji kompleksowych,
– kontrole prawid∏owoÊci naliczania i odprowadzania wymaganej wysokoÊci rezerwy
obowiàzkowej w bankach komercyjnych – w ramach 18 inspekcji kompleksowych,
– kontrole sprawozdawczoÊci banków w odniesieniu do statystyki bilansu p∏atniczego –
w ramach 6 inspekcji kompleksowych w bankach komercyjnych.

3.4.3. Wsparcie procesu inspekcji i zapewnienie jednolitych standardów inspekcji
Zadaniem towarzyszàcym czynnoÊciom kontrolnym jest usprawnianie oraz dostosowywanie
procesu inspekcji do zmienianych przepisów prawa oraz standardów mi´dzynarodowych.
W 2004 r. istotne zmiany dotyczy∏y:
• systemu oceny punktowej – rozszerzono skal´ ocen za jakoÊç zarzàdzania w obszarach:
jakoÊç aktywów, p∏ynnoÊç, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko operacji walutowych, co
pozwoli∏o na bardziej precyzyjnà ocen´ procesu zarzàdzania ryzykiem,
• wytycznych dotyczàcych czynnoÊci kontrolnych w zakresie nadzoru skonsolidowanego –
uszczegó∏owiono zakres badania ryzyka kredytowego i kontroli wewn´trznej.
JednoczeÊnie opracowano nast´pujàce nowe metodyki inspekcji:
• procedur´ post´powania w przypadku z∏o˝enia przez jednostk´ kontrolowanà zastrze˝eƒ
do protoko∏u z inspekcji – formalnie okreÊlajàcà sposób rozpatrywania zastrze˝eƒ banków,
• metodyk´ badania p∏ynnoÊci Êrednio- i d∏ugoterminowej banków,
• nowà wersj´ rozdzia∏u podr´cznika inspekcji pt. AdekwatnoÊç kapita∏u i fundusze w∏asne,
• rozdzia∏ podr´cznika inspekcji Przeciwdzia∏anie „praniu pieni´dzy” oraz szczegó∏owà
procedur´ przeprowadzania czynnoÊci kontrolnych w tym zakresie.
Ponadto rozpocz´to realizacj´ projektu System Informatyczny Nadzoru Bankowego (SINB),
którego zakoƒczenie planowane jest w 2005 r. System SINB b´dzie zawiera∏ kompleksowe rozwiàzania informatyczne w zakresie planowania inspekcji zarzàdzania nimi, zdalnego dost´pu
do centralnej bazy danych, automatyzacji czynnoÊci inspekcyjnych i zarzàdzania dokumentami.
Wprowadzenie systemu znacznie usprawni wykonywanie czynnoÊci kontrolnych.

3.5. Porozumienia z zagranicznymi instytucjami nadzorczymi
W 2004 r. zakoƒczono negocjowanie porozumieƒ, regulujàcych zakres i tryb sprawowania
nadzoru skonsolidowanego nad bankami dzia∏ajàcymi w holdingach, z instytucjami nadzorczymi
z USA oraz Niemiec. Pierwsze porozumienie zosta∏o zawarte w paêdzierniku 2004 r. pomi´dzy
Komisjà Nadzoru Bankowego a Zarzàdem Banku Rezerwy Federalnej (The Board of Governors of
the Federal Reserve), Biurem Kontrolera Waluty (Office of the Controller of the Currency), Federalnym Biurem Gwarantowania Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation). Druga umowa
zosta∏a podpisana w grudniu 2004 r. pomi´dzy Komisjà Nadzoru Bankowego a nadzorem niemieckim (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
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W 2004 r. prowadzono negocjacje w sprawie zawarcia kolejnych porozumieƒ z instytucjami
nadzorczymi paƒstw nale˝àcych do Unii Europejskiej i paƒstw spoza Wspólnoty (Chiny, Ukraina).

3.6. Udzia∏ Narodowego Banku Polskiego w sanacji banków
W 2004 r. NBP nie udziela∏ finansowego wsparcia w realizacji programów post´powania
naprawczego banków, natomiast nadzorowa∏ realizacj´ i terminowoÊç sp∏at zad∏u˝enia w ramach
wczeÊniej zawartych porozumieƒ.
W 2004 r. pomoc finansowa w formie kredytu wekslowego i zakupu obligacji utrzymywana
by∏a w 2 bankach. ¸àczna kwota zaanga˝owania z tego tytu∏u, wed∏ug stanu na 31 grudnia 2004 r.,
wynosi∏a 115,9 mln z∏, tj. o 20% mniej ni˝ na koniec 2003 r.
Zmniejszenie wierzytelnoÊci NBP nastàpi∏o w wyniku sp∏aty przez banki cz´Êci zad∏u˝enia,
a mianowicie:
• Zmniejszenie o 19,7 mln z∏, tj. o 15%, stanu nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych kredytów
wekslowych by∏o spowodowane wykupem przez banki weksli w∏asnych i przed∏o˝eniem
nowych, na ni˝sze kwoty:
– BPH S.A. (sanacja przej´tego Pierwszego Komercyjnego Banku S.A. w Lublinie) przed∏o˝y∏ do wykupu w NBP weksle pomniejszone o kwot´ zwindykowanych nale˝noÊci straconych na zasadach okreÊlonych w zawartych porozumieniach. Przed∏o˝one weksle
opiewajà na kwot´ ni˝szà o 136,2 tys. z∏, tj. o 0,20%.
– Millennium Bank S.A. zmniejszy∏ kwot´ przedk∏adanego weksla o 19,6 mln z∏, tj. o 30%.
• Zmniejszenie o 10 mln z∏, tj. o 100%, stanu nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych obligacji:
– Millennium Bank S.A. wykupi∏ ca∏oÊç nabytych przez NBP obligacji w kwocie 10 mln z∏.
W 2004 r. Zarzàd NBP nie zwolni∏ ˝adnego banku z utrzymywania rezerwy obowiàzkowej.
Ze wsparcia w tej formie, w wysokoÊci 421,7 mln z∏, korzysta∏ Bank BPH S.A. na podstawie decyzji
Zarzàdu NBP podj´tej w 1999 r.

3.7. Dzia∏ania GINB przyczyniajàce si´ do kszta∏towania
warunków niezb´dnych do rozwoju systemu bankowego
W 2004 r. czynnikiem istotnie przyczyniajàcym si´ do rozwoju systemu bankowego by∏o
przystàpienie Polski do Unii Europejskiej i zakoƒczenie procesu dostosowywania polskiego
prawa bankowego do przepisów UE. Obecnie umo˝liwia to m.in. swobodne zak∏adanie
na terenie Polski oddzia∏ów przez instytucje kredytowe oraz prowadzenie dzia∏alnoÊci transgranicznej. Skutkiem powy˝szego b´dzie, oprócz stymulowania rozwoju sektora bankowego,
zwi´kszenie konkurencyjnoÊci w ca∏ym systemie bankowym. Dla klientów banków powinno to
oznaczaç pojawienie si´ atrakcyjniejszych produktów bankowych i podniesienie jakoÊci us∏ug
Êwiadczonych przez banki.
Najwa˝niejsze dzia∏ania GINB w 2004 r., które przyczyni∏y si´ do kszta∏towania warunków
niezb´dnych do rozwoju systemu bankowego, by∏y nast´pujàce:
• Sprawowanie nadzoru skonsolidowanego przyczyni∏o si´ do tego, ˝e banki zacz´∏y
przywiàzywaç wi´kszà wag´ do sposobu zarzàdzania spó∏kami od nich zale˝nymi.
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• Âcis∏a wspó∏praca z KNUiFE i KPWiG doprowadzi∏a do obj´cia znacznej cz´Êci sektora
finansowego w Polsce nadzorem zintegrowanym funkcjonalnie.
• Wspó∏praca z zagranicznymi instytucjami nadzorujàcymi banki umo˝liwi∏a wymian´ informacji i doÊwiadczeƒ w zakresie lepszej identyfikacji ryzyka w mi´dzynarodowych grupach
kapita∏owych.
• Wspó∏praca z BFG pozwoli∏a na skuteczne prowadzenie dzia∏aƒ, zmierzajàcych do zapewnienia stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa sektora bankowego oraz poszczególnych banków.
• Monitorowano proces dokapitalizowania BG˚ S.A. i PKO BP S.A., dzi´ki któremu banki te
znacznie zwi´kszy∏y swój potencja∏ rozwojowy.
• GINB monitorowa∏ dzia∏ania banków spó∏dzielczych majàce na celu osiàgni´cie kolejnych
progów kapita∏owych – do koƒca 2005 r. 500 tys. euro funduszy w∏asnych, do koƒca
2007 r. 1 mln euro funduszy w∏asnych.

Najwa˝niejsze dzia∏ania GINB w 2004 r.
• 31 grudnia 2004 r. w Polsce istnia∏o 57 banków w formie spó∏ki akcyjnej, 1 bank
paƒstwowy, 5 oddzia∏ów instytucji kredytowych oraz 17 przedstawicielstw banków
zagranicznych i 596 banków spó∏dzielczych. Ich dzia∏alnoÊç by∏a nadzorowana przez KNB
i GINB - organ wykonawczy, dzia∏ajàcy w strukturze NBP.
• GINB przeprowadzi∏ m.in: 179 inspekcji kompleksowych, 21 inspekcji problemowych
i 6 post´powaƒ wyjaÊniajàcych.
• KNB zawar∏a porozumienie o wspó∏pracy z KPWiG oraz porozumienia nadzorcze
z instytucjami nadzorczymi USA i Niemiec.
• Sprawowano nadzór skonsolidowany.
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Na mocy ustawy NBP przys∏uguje wy∏àczne prawo emitowania znaków pieni´˝nych
Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniajàc bezpieczeƒstwo, p∏ynnoÊç i jakoÊç obrotu gotówkowego,
NBP przyczynia∏ si´ do utrzymania stabilnoÊci monetarnej.

4.1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu
Pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.
osiàgnà∏ wartoÊç 55.928,4 mln z∏ (w tym 179,3 mln z∏ to wartoÊç znaków pieni´˝nych emisji
wycofanej z obiegu w zwiàzku z denominacjà z∏otego, które nie zosta∏y do koƒca 2004 r.
wymienione na nowe nomina∏y). Oznacza to wzrost wartoÊci pieniàdza gotówkowego o 1.751,8
mln z∏, tj. o 3,2%, w odniesieniu do stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. Jest to najni˝sze od kilku
lat tempo przyrostu wartoÊci pieniàdza gotówkowego w obiegu.
Kszta∏towanie si´ wartoÊci i dynamiki pieniàdza gotówkowego w obiegu w poszczególnych
miesiàcach 2004 r., opracowane na podstawie comiesi´cznych wykazów zapasów krajowych
znaków pieni´˝nych, przedstawia tabela 11.

Tabela 11
WartoÊci i dynamiki pieniàdza gotówkowego w obiegu w poszczególnych miesiàcach 2004 r.

Miesiàce

WartoÊç pieniàdza
gotówkowego w obiegu
(w mln z∏)

Grudzieƒ 2003 r.
Styczeƒ 2004 r.
Luty
Marzec
Kwiecieƒ
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieƒ
Wrzesieƒ
Paêdziernik
Listopad
Grudzieƒ

54.176,6
52.358,1
53.271,4
53.838,3
56.648,1
54.579,8
54.879,2
55.269,6
56.067,9
55.357,3
55.557,9
54.958,4
55.928,4

Dynamika pieniàdza gotówkowego
w obiegu do poprzedniego miesiàca
(w %)
X
96,6
101,7
101,1
105,2
96,3
100,5
100,7
101,4
98,7
100,4
98,9
101,8

èród∏o: dane NBP.

Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. banknoty stanowi∏y 97,0%, a monety 3,0%
wartoÊci obiegu gotówkowego. Wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. na banknoty przypada∏o
97,2%, a na monety 2,8% wartoÊci obiegu.
W uj´ciu iloÊciowym banknoty stanowi∏y 9,1%, a monety 90,9% znaków pieni´˝nych
w obiegu, podczas gdy rok wczeÊniej wartoÊci te wynosi∏y odpowiednio 9,7% i 90,3%.
W strukturze wartoÊciowej obiegu banknotów na koniec 2004 r. najwi´kszy udzia∏ mia∏y
banknoty o nomina∏ach: 100 z∏ – 58,9% (w 2003 r. – 57,2%) i 200 z∏ – 26,9% (w 2003 r. –
28,2%), a w strukturze obiegu monet nomina∏y: 5 z∏ – 29,4% (w 2003 r. – 30,3%) i 2 z∏ – 28,0%
(w 2003 r. – 26,6%).
IloÊciowo najwi´kszy udzia∏ w obiegu banknotów na koniec 2004 r. mia∏y banknoty o nomina∏ach: 100 z∏ – 48,6% (w 2003 r. – 47,3%) i 50 z∏ – 17,3% (w 2003 r. – 17,9%). W przypadku
monet dominowa∏y monety o nomina∏ach 1 gr – 36,2% (w 2003 r. – 35,6%) i 2 gr – 17,7%
(w 2003 r. – 17,5%).
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4.2. Zaopatrywanie banków w znaki pieni´˝ne
W 2004 r. nie zmieni∏y si´ zasady zaopatrywania banków komercyjnych w krajowe znaki
pieni´˝ne. Polega∏y one na bezpoÊrednim zaopatrywaniu placówek banków na podstawie umowy
kupna-sprzeda˝y oraz na stosowaniu depozytów NBP, tj. wydawaniu znaków pieni´˝nych
z∏o˝onych jako depozyt na podstawie umowy przechowania i zakupu. Zaopatrywanie banków
w znaki pieni´˝ne odbywa∏o si´ poprzez sieç 16 oddzia∏ów okr´gowych NBP.
W 2004 r. obserwowano dalszy wzrost zainteresowania banków systemem depozytowym,
który u∏atwia bankom dost´p do znaków pieni´˝nych, umo˝liwia zmniejszenie kosztów
zwiàzanych z organizacjà transportów gotówki i zwi´ksza bezpieczeƒstwo obrotu gotówkowego.
Na koniec 2004 r. 94 oddzia∏y banków komercyjnych (na koniec 2003 r. - 91)
przechowywa∏y w swoich skarbcach depozyty NBP o wartoÊci 2,4 mld z∏. WartoÊç depozytów NBP
przechowywanych w oddzia∏ach banków komercyjnych na koniec 2004 r. stanowi∏a 7,8% (6,3%
w 2003 r.) wartoÊci zapasu emisyjnego znajdujàcego si´ w oddzia∏ach okr´gowych NBP oraz 4,3%
(3,6% w 2003 r.) wartoÊci pieniàdza gotówkowego w obiegu.
W 2004 r. banki komercyjne zakupi∏y w NBP krajowe znaki pieni´˝ne na kwot´ 130,9 mld
z∏, z czego 66,2 mld z∏ (50,6% ogólnej wartoÊci zakupów) stanowi∏y transakcje zakupu znaków
pieni´˝nych z depozytu NBP, a 64,7 mld z∏ (49,4% ogólnej wartoÊci zakupów) transakcje zawarte
na podstawie umów kupna-sprzeda˝y krajowych znaków pieni´˝nych.

4.3. Wycofywanie z obiegu uszkodzonych lub zu˝ytych
znaków pieni´˝nych
W 2004 r. wycofano z obiegu 400,5 mln sztuk banknotów i monet (w 2003 r. - 352 mln
sztuk) z powodu ich zu˝ycia lub utraty zabezpieczeƒ przed fa∏szerstwami. Ârednia ˝ywotnoÊç
banknotów w obiegu wià˝e si´ z wartoÊcià nominalnà i waha si´ od 7 miesi´cy dla banknotów
10-z∏otowych do 119 miesi´cy dla 200-z∏otowych. ˚ywotnoÊç monet wynosi kilkanaÊcie lat.

4.4. Inne zagadnienia zwiàzane z pieniàdzem gotówkowym
4.4.1. Dostawy znaków pieni´˝nych
W 2004 r. producenci znaków pieni´˝nych, tj. Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych
S.A. (PWPW S.A.) i Mennica Paƒstwowa S.A. (MP S.A.), dostarczyli do NBP 1.009.615,7 tys. sztuk
banknotów i monet. ¸àczny koszt zakupu wyniós∏ 226,3 mln z∏ (w 2003 r. 132 mln z∏), co oznacza
wzrost o 71,4%.
Wzrost zapotrzebowania na znaki pieni´˝ne by∏ zwiàzany m.in. z koniecznoÊcià zapewnienia
banknotów niezb´dnych do wymiany banknotów zniszczonych, wysokim popytem na monety o
najni˝szych nomina∏ach, wzrostem obiegu gotówkowego oraz utrzymywaniem zapasu
operacyjnego.
PWPW S.A. dostarczy∏a do NBP ∏àcznie 415 mln sztuk banknotów o nomina∏ach: 100 z∏, 50
z∏, 20 z∏ i 10 z∏, a MP S.A. 594,6 mln sztuk monet, w tym: 573 mln sztuk monet powszechnego
obiegu o nomina∏ach 20 gr, 10 gr, 5 gr, 2 gr i 1 gr oraz 20,6 mln sztuk monet powszechnego
obiegu o nominale 2 z∏ ze stopu Nordic Gold oraz 1 mln sztuk monet kolekcjonerskich.
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Dostarczone przez producentów banknoty i monety powszechnego obiegu uzupe∏nia∏y
bie˝àcy zapas emisyjny tych nomina∏ów. W przypadku pozosta∏ych nomina∏ów posiadany zapas
emisyjny w pe∏ni pokrywa∏ potrzeby obiegu gotówkowego w 2004 r.

4.4.2. Emisja monet kolekcjonerskich
Jednym z celów NBP jest upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Polski m.in. poprzez
emisj´ monet kolekcjonerskich. Realizujàc ten cel w 2004 r. NBP wyemitowa∏ monety
kolekcjonerskie w ramach 15 tematów.
W 2004 r. wyemitowano 22.200 monet z∏otych, 967.000 monet srebrnych i 6.500 monet z∏otych
wykonanych w próbie .9999 Au, których emisja ma charakter lokacyjny (tzw. monety bulionowe).
Wyemitowano 19 rodzajów monet kolekcjonerskich:
• 5 ze z∏ota o nomina∏ach 200 z∏ i 100 z∏,
• 14 ze srebra o nomina∏ach 20 z∏ i 10 z∏,
WÊród nich by∏y tzw. monety niestandardowe:
• monety srebrne z zastosowaniem techniki tampondruku („Wstàpienie Polski do Unii
Europejskiej”, „85-rocznica powo∏ania Policji”, „Polski rok obrz´dowy – Do˝ynki”, „Polscy
malarze XIX/XX w. – Stanis∏aw Wyspiaƒski 1869-1907”),
• moneta srebrna z bursztynem („15-lecie Senatu RP”),
• moneta srebrna platerowana z∏otem („Igrzyska XXVIII Olimpiady – Ateny 2004”),
• moneta srebrna oksydowana („Pami´ci Ofiar Getta w ¸odzi”),
• moneta srebrna oksydowana z zastosowaniem techniki tampondruku („100-lecie Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie”).
Mar˝a NBP ze sprzeda˝y monet kolekcjonerskich emitowanych w 2004 r. wynios∏a 8,5 mln z∏
(7,9 mln z∏ w 2003 r.).

4.4.3. Wymiana znaków pieni´˝nych, które przesta∏y byç prawnym
Êrodkiem p∏atniczym
W 2004 r. NBP oraz banki krajowe prowadzàce obs∏ug´ kasowà kontynuowa∏y wymian´
znaków pieni´˝nych wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r., tj. przed denominacjà. B´dà
one wymieniane do 31 grudnia 2010 r. Do koƒca 2004 r. wymieniono – pod wzgl´dem ich
wartoÊci – 99,7% starych znaków pieni´˝nych, co stanowi 90,5% ∏àcznej iloÊci tych znaków.

4.4.4. Fa∏szerstwa krajowych znaków pieni´˝nych
W 2004 r. liczba falsyfikatów krajowych znaków pieni´˝nych zmniejszy∏a si´ o 3,4 % w
stosunku do 2003 r.
Liczb´ i struktur´ fa∏szerstw krajowych znaków pieni´˝nych ujawnionych w 2004 r. w
porównaniu z 2003 r. przedstawia tabela 12.
Do falsyfikatów monet starych emisji zosta∏y zaliczone autentyczne monety powszechnego
obiegu o nomina∏ach 10 z∏ i 20 z∏, wycofane z obiegu w 1994 r., które zosta∏y przerobione (np.
opi∏owane) i wykorzystane w automatach wrzutowych.
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Tabela 2
Liczba i struktura ujawnionych falsyfikatów znaków pieni´˝nych

2003
Falsyfikaty

Banknoty emisji 1994 „W∏adcy polscy”
Banknoty starych emisji „Wielcy Polacy”
Monety obecnej emisji
Monety starych emisji, wycofane w 1994 r.
Ogó∏em

liczba
w sztukach

2004

struktura
w%

41.956

71,6

liczba
w sztukach
33.954

struktura
w%

Przyrost/
spadek
w%

60,1

-19,1

223

0,4

48

0,1

-78,5

15.077

25,8

21.902

38,8

45,3

1.293

2,2

583

1,0

-54,9

58.549

100

56.487

100

-3,5

èród∏o: dane NBP.

4.4.5. Przeciwdzia∏anie fa∏szerstwom euro
Rozporzàdzenie Rady 1338/2001, ustanawiajàce Êrodki konieczne do ochrony euro przed
fa∏szerstwami oraz Rozporzàdzenie 1339/2001, rozszerzajàce zakres stosowania Rozporzàdzenia
1338/2001 na te kraje cz∏onkowskie, które nie przyj´∏y euro jako wspólnej waluty na∏o˝y∏y na
Polsk´ obowiàzek przeciwdzia∏ania fa∏szerstwom euro. Realizujàc to zadanie, w Narodowym Banku
Polskim utworzono Krajowe Centrum Analiz Banknotów oraz Krajowe Centrum Analiz Monet.
Ponadto przy wspó∏pracy z Europejskim Bankiem Centralnym utworzono Krajowe Centrum
ds. Fa∏szerstw.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• NBP kontynuowa∏ dzia∏ania upowszechniajàce system depozytowy. Na koniec 2004 r.
94 oddzia∏y banków komercyjnych przechowywa∏y w swoich skarbcach depozyty
NBP o wartoÊci 2,4 mld z∏.
• NBP upowszechnia∏ wiedz´ o kulturze i historii Polski m.in. poprzez emisj´ monet
kolekcjonerskich.
• NBP wspó∏pracowa∏ z EBC w zakresie przeciwdzia∏ania fa∏szerstwom euro.
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Zarzàdzanie rezerwami dewizowymi

5.1. Ogólne zasady zarzàdzania rezerwami dewizowymi
Zgodnie art. 52 ust. 1. ustawy o Narodowym Banku Polskim, NBP realizuje funkcje centralnej
bankowej instytucji dewizowej poprzez gromadzenie rezerw dewizowych, zarzàdzanie rezerwami
dewizowymi oraz podejmowanie czynnoÊci bankowych i innych majàcych na celu zapewnienie
bezpieczeƒstwa obrotu dewizowego i p∏ynnoÊci p∏atniczej kraju. Gromadzenie rezerw dewizowych
paƒstwa ma na celu zapewnienie stabilnoÊci makroekonomicznej i wiarygodnoÊci finansowej kraju
oraz wymienialnoÊci waluty narodowej.
Podstawowymi zasadami, którymi NBP kieruje si´ zarzàdzajàc rezerwami dewizowymi jest
zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeƒstwa inwestowanych Êrodków i utrzymanie ich
odpowiedniego stopnia p∏ynnoÊci. W ramach tych ograniczeƒ NBP dà˝y do uzyskania
maksymalnych dochodów z inwestycji – zale˝y to od przyj´tego poziomu ryzyka inwestycyjnego
i uwarunkowaƒ rynkowych.
Najwa˝niejsze decyzje zwiàzane z zarzàdzaniem rezerwami dewizowymi podejmuje Zarzàd
NBP. Dotyczà one okreÊlenia: struktury walutowej rezerw, stosowanych instrumentów
finansowych, limitów kredytowych, struktury inwestycyjnej portfela porównawczego, zasad
liczenia dochodowoÊci rezerw oraz dopuszczalnego poziomu ryzyka stopy procentowej, które
zale˝y od terminu zapadalnoÊci (modified duration). Decyzje te sà punktem odniesienia dla oceny
zarzàdzania rezerwami dewizowymi.
W 2004 r. instrumentami inwestycyjnymi by∏y papiery dyskontowe, papiery wartoÊciowe o
sta∏ym oprocentowaniu emitowane przez rzàdy, instytucje mi´dzynarodowe i pozarzàdowe
instytucje finansowe, a tak˝e transakcje lokacyjne (w tym lokaty i transakcje z przyrzeczeniem
odkupu papierów wartoÊciowych).

5.2. Zarzàdzanie ryzykiem w procesie zarzàdzania rezerwami
Zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeƒstwa rezerw dewizowych s∏u˝à zasady, regulacje
i procedury obowiàzujàce w NBP przy lokowaniu Êrodków i zawieraniu transakcji. Polegajà one na
stosowaniu zasad ogólnych (np. wy∏àczeniu mo˝liwoÊci inwestowania w papiery wartoÊciowe o
najwy˝szym ryzyku rynkowym) oraz maksymalnym ograniczaniu ryzyka kredytowego, ryzyka
p∏ynnoÊci, ryzyka kursu walutowego i ryzyka operacyjnego.
• Ograniczeniu ryzyka kredytowego, którego istotà jest mo˝liwoÊç poniesienia strat z
powodu niewywiàzania si´ kontrahenta ze zobowiàzaƒ umownych, s∏u˝y oparta na
rygorystycznych kryteriach selekcja partnerów transakcji. Kryteria wyboru obejmujà ratingi
uznanych agencji ratingowych oraz w∏asne analizy sytuacji finansowej kontrahenta,
przeprowadzane wed∏ug ÊciÊle okreÊlonej procedury. Przyznane poszczególnym
podmiotom limity kredytowe sà na bie˝àco monitorowane i korygowane.
• Ryzyko kursu walutowego, czyli mo˝liwoÊç poniesienia strat wskutek niekorzystnych zmian
kursów walutowych, jest ograniczane poprzez okreÊlenie struktury walutowej rezerw
dewizowych i jej okresowe dostosowywanie do sytuacji rynkowej.
• Ryzyko stopy procentowej, zwiàzane z mo˝liwoÊcià poniesienia strat w wyniku
niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych, jest kontrolowane zgodnie z
zasadami okreÊlonymi w portfelu porównawczym na dany rok. Do g∏ównych narz´dzi
kontroli ryzyka stopy procentowej nale˝à modified duration oraz dopuszczalne przedzia∏y
jego zmiennoÊci w okresach rocznych i kwartalnych.
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• Ograniczanie ryzyka p∏ynnoÊci, rozumianego jako utrata dost´pnoÊci Êrodków dewizowych,
ma na celu zaspokojenie potrzeb jednostek bud˝etu paƒstwa posiadajàcych rachunki
w NBP. Odpowiednia dywersyfikacja instrumentów inwestycyjnych i limity koncentracji
zaanga˝owania inwestycyjnego s∏u˝à ograniczeniu tego ryzyka.
• Ryzyko operacyjne jest rozumiane jako ryzyko wystàpienia b∏´du w systemach informatycznych
lub mechanizmach kontroli wewn´trznej. W celu jego ograniczenia stosuje si´ szczegó∏owe
procedury operacyjne i podejmuje liczne dzia∏ania zabezpieczajàce.

5.3. Uwarunkowania inwestycyjne
5.3.1. Sytuacja na rynkach finansowych
5.3.1.1. T∏o gospodarcze
Po dwuletnim okresie wyst´powania niskich stóp procentowych oczekiwano dynamicznego
o˝ywienia gospodarczego w skali globalnej. Szczególnà uwag´ zwracano na Stany Zjednoczone, gdzie
tempo wzrostu gospodarczego by∏o relatywnie wysokie, a jednoczeÊnie zwi´ksza∏y si´ deficyty: obrotów
bie˝àcych i bud˝etowy. Podobnie jak w 2003 r., procesy zachodzàce w gospodarce amerykaƒskiej nie
by∏y jednoznaczne. Oczekiwane przez rynek zacieÊnienie polityki pieni´˝nej przez FED zale˝a∏o od sytuacji
na rynku pracy i poziomu inflacji. Poczàtkowo prognozowano podniesienie podstawowego oprocentowania przez FED na prze∏omie 2004 i 2005 r., ale od II kwarta∏u 2004 r. pojawi∏y si´ oczekiwania, ˝e
nastàpi to w krótszym terminie. Gwa∏townie rosnàce ceny ropy postrzegane by∏y jako czynnik hamujàcy
wzrost gospodarczy. W rezultacie zmieniajàcych si´ uwarunkowaƒ FED od koƒca czerwca 2004 r.
5-krotnie podwy˝sza∏ stop´ funduszy federalnych – z najni˝szego od 1958 r. poziomu 1% do 2,25%.
W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi dynamika o˝ywienia gospodarczego paƒstw Unii
Gospodarczej i Walutowej by∏a znacznie s∏absza, o czym Êwiadczy∏y przede wszystkim ni˝sza aktywnoÊç inwestycyjna przedsi´biorstw i ni˝szy popyt konsumpcyjny. W zwiàzku z tym perspektywa
podwy˝ki stóp procentowych przez EBC by∏a odleg∏a, zw∏aszcza w kontekÊcie silnej pozycji euro.
EBC w 2004 r. utrzymywa∏ podstawowà stop´ refinansowà na poziomie 2%.
Wskaêniki makroekonomiczne Wielkiej Brytanii (niski poziom bezrobocia, wysoka sprzeda˝
detaliczna i produkcja przemys∏owa) odzwierciedla∏y szybkie tempo wzrostu gospodarczego. Majàc na uwadze stopniowe zwi´kszanie presji inflacyjnej, wynikajàce g∏ównie ze wzrostu cen nieruchomoÊci i wysokiego tempa zad∏u˝enia gospodarstw domowych, Bank Anglii kontynuowa∏ zapoczàtkowany w listopadzie 2003 r. proces zacieÊniania polityki pieni´˝nej. Do sierpnia 2004 r.
4-krotnie podwy˝sza∏ podstawowà stop´ procentowà (z 4% do 4,75%).
Podobnie jak w poprzednich dwóch latach wartoÊç dolara uleg∏a obni˝eniu. W ciàgu roku
kurs EUR/USD wzrós∏ o 7,8%, a GBP/USD o 7,5%.
5.3.1.2. Charakterystyka rynkowych parametrów inwestycyjnych
Utrzymujàce si´ o˝ywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i rozpocz´cie cyklu zaostrzania polityki pieni´˝nej przez FED znalaz∏y odzwierciedlenie w stopniowym wzroÊcie dochodowoÊci dolarowych inwestycji na rynku pieni´˝nym. Podobna by∏a sytuacja w przypadku inwestycji
w funcie szterlingu, na skutek wspomnianych decyzji Banku Anglii. Stopa zwrotu
z inwestycji w euro ukszta∏towa∏a si´ natomiast na poziomie ni˝szym ni˝ w 2003 r., ze wzgl´du
na niewielkie prawdopodobieƒstwo zmian parametrów polityki pieni´˝nej EBC. Bioràc pod uwag´
Êrednioroczne 3-miesi´czne stopy Libor – to poziom ich w porównaniu z 2003 r. by∏ wy˝szy –
w przypadku funta szterlinga (o 91 punktów bazowych) i dolara (o 41 punktów bazowych), natomiast ni˝szy w przypadku euro (o 22 punkty bazowe).
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W 2004 r. na rynku rzàdowych papierów wartoÊciowych obserwowano wyst´powanie
zmiennych tendencji. W I kwartale 2004 r. ceny amerykaƒskich obligacji niespodziewanie wzros∏y
w reakcji na brak poprawy na rynku pracy i brak presji inflacyjnej. W II kwartale 2004 r. nastàpi∏
natomiast gwa∏towny spadek cen, spowodowany wzrostem oczekiwaƒ na rozpocz´cie przez FED
cyklu podwy˝ek oprocentowania, w zwiàzku z wysokim poziomem zatrudnienia i wzrostem inflacji.
III kwarta∏ 2004 r. by∏ ponownie okresem niespodziewanego wzrostu cen obligacji, wynikajàcego
z przekonania uczestników rynku o umiarkowanym tempie zacieÊniania polityki pieni´˝nej. Podstawà
takich opinii by∏o nieoczekiwane os∏abienie dynamiki wzrostu zatrudnienia i brak presji inflacyjnej,
pomimo rosnàcych cen ropy. W ostatnim kwartale 2004 r. dominowa∏ spadek cen, przy czym
w wi´kszym stopniu w przypadku emisji o krótszym okresie do wykupu, na co wp∏yn´∏y zmienne
dane zarówno z rynku pracy, jak i na temat poziomu inflacji. W rezultacie w ca∏ym roku mia∏ miejsce
spadek cen, w najwi´kszym stopniu papierów amerykaƒskich o horyzoncie czasowym poni˝ej roku.
Skala zmian rentownoÊci – zmieniajàcej si´ w kierunku przeciwnym od cen – zmniejsza∏a si´ natomiast wraz z okresem do wykupu (wykres 5). W przypadku obligacji najsilniej wzros∏a rentownoÊç
emisji 2-letnich (o 123 punkty bazowe). Wzrost rentownoÊci emisji 5-letnich wyniós∏ 39 punktów
bazowych, a w przypadku 10-letnich odnotowano nieznaczny spadek (o 4 punkty bazowe).
W 2004 r. wzros∏y ceny obligacji rzàdowych w euro (wykres 6). Najbardziej spad∏a rentownoÊç
papierów 10-letnich (o 61 punktów bazowych), a w dalszej kolejnoÊci 5-letnich i 2-letnich – odpowiednio o 47 i 13 punktów bazowych. W ciàgu trzech pierwszych kwarta∏ów sytuacja na rynku
amerykaƒskich papierów rzàdowych mia∏a decydujàcy wp∏yw na kierunek zmian cen papierów
w euro. Potwierdza to wysoka korelacja pomi´dzy rentownoÊcià obu rodzajów instrumentów
finansowych, zw∏aszcza obligacji. Natomiast w IV kwartale wi´kszy wp∏yw na ceny europejskich
papierów rzàdowych mia∏y czynniki wewn´trzne – przede wszystkim dynamiczny wzrost wartoÊci
euro, budzàcy obawy wyhamowania o˝ywienia gospodarczego w UGW i postrzegany jako
czynnik ograniczajàcy inflacj´.
Wzrost cen (spadek rentownoÊci) brytyjskich obligacji rzàdowych by∏ mniejszy, w porównaniu
z obligacjami europejskimi i dotyczy∏ horyzontu inwestycyjnego powy˝ej 3 lat. RentownoÊç emisji
10-letnich i 5-letnich spad∏a, odpowiednio, o 26 i 11 punktów bazowych, natomiast rentownoÊç
obligacji 2-letnich wzros∏a o 14 punktów bazowych (wykres 7). Od poczàtku roku rynek dyskontowa∏
zacieÊnianie polityki pieni´˝nej przez Bank Anglii, co mia∏o wp∏yw na spadek cen brytyjskich
papierów w pierwszej po∏owie roku. W II kwartale zjawisku temu sprzyja∏ rozwój wydarzeƒ
na istotnym dla rzàdowych instrumentów d∏u˝nych rynku amerykaƒskim. Druga po∏owa roku
charakteryzowa∏a si´ silnà tendencjà wzrostowà cen. W III kwartale wynika∏a ona g∏ównie
z czynników oddzia∏ujàcych na rynek amerykaƒski, natomiast w IV kwartale z wyhamowania
koniunktury w Wielkiej Brytanii i os∏abienia oczekiwaƒ na podwy˝k´ oprocentowania przez Bank
Anglii w kolejnych miesiàcach.
Wykres 5
Krzywe rentownoÊci papierów rzàdowych USA
%
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èród∏o: Bloomberg.
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Wykres 6
Krzywe rentownoÊci papierów rzàdowych w euro
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èród∏o: Bloomberg.

Wykres 7
Krzywe rentownoÊci papierów rzàdowych Wielkiej Brytanii
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èród∏o: Bloomberg.

5.3.2. Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych
W 2004 r. oficjalne aktywa rezerwowe42 w wyra˝eniu dolarowym wzros∏y o 2,8 mld USD do
36,8 mld USD (wykres 8), natomiast w euro zmniejszy∏y si´ o 0,1 mld EUR do 27, 0 mld EUR.
Decydujàcy wp∏yw na przyrost rezerw w uj´ciu dolarowym mia∏o umocnienie kursów euro i funta
szterlinga wobec dolara amerykaƒskiego. By∏o to szczególnie widoczne w IV kwartale, w którym
nastàpi∏o silne umocnienie obu walut europejskich.

42

Do oficjalnych aktywów rezerwowych nale˝à nast´pujàce instrumenty finansowe: aktywa w walutach wymienialnych
(papiery wartoÊciowe, lokaty w bankach za granicà, pieniàdze zagraniczne w kasach NBP; pozycja rezerwowa
w MFW, SDR-y (rachunek bie˝àcy NBP w MFW), z∏oto monetarne, inne aktywa rezerwowe. W porównaniu
z oficjalnymi aktywami rezerwowymi rezerwy dewizowe, o których mowa w Raporcie, stanowià agregacj´ mniejszà,
w którà w∏àczone sà takie pozycje, jak: papiery wartoÊciowe, lokaty w bankach za granicà (z wy∏àczeniem Êrodków
walutowych Ministerstwa Finansów) oraz z∏oto inwestowane na rynku mi´dzynarodowym. W 2004 r. rezerwy
dewizowe w uj´ciu dolarowym wzros∏y o 3,0 mld USD, do 35,9 mld USD, a Êrednio w roku wynios∏y 34,9 mld USD.
Âredni udzia∏ z∏ota w rezerwach dewizowych wyniós∏ 3,8%.
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Wykres 8
Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych w uj´ciu miesi´cznym
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èród∏o: dane NBP.

5.3.3. Struktura walutowa rezerw
Struktur´ walutowà rezerw dewizowych uchwali∏ Zarzàd NBP w sierpniu 2004 r. Zawiera∏a
trzy waluty rezerwowe: dolara amerykaƒskiego, euro i funta szterlinga, o wyznaczonych udzia∏ach
procentowych. Kszta∏towanie pozycji walut wobec wyznaczonych parytetów, w ramach
dopuszczalnych pasm odchyleƒ, odbywa∏o si´ na podstawie analiz bie˝àcej i przewidywanej
sytuacji na rynku walutowym. Dla uzyskania po˝àdanego efektu strukturalnego przeprowadzano
transakcje wymiany walutowej.

5.3.4. Dzia∏alnoÊç inwestycyjna
W 2004 r. struktura inwestycyjna cz´Êci walutowej rezerw, wzorem poprzedniego roku,
uwzgl´dnia∏a dokonywanie inwestycji w ramach trzech portfeli inwestycyjnych: dolarowego, euro
i funta szterlinga.
Na strategi´ inwestycyjnà realizowanà w 2004 r. wp∏ywa∏y przede wszystkim prognozy
rozwoju sytuacji na rynku papierów wartoÊciowych. Wynika∏o to z ich dominujàcego udzia∏u
w rezerwach (wykres 9) i decydujàcego wp∏ywu na wartoÊç parametrów inwestycyjnych.
Wykres 9
Âredni udzia∏ instrumentów inwestycyjnych w rezerwach walutowych w 2004 r.

papiery wartoÊciowe w GBP

transakcje lokacyjne w USD
transakcje lokacyjne w EUR

papiery wartoÊciowe w EUR

transakcje lokacyjne w GBP

papiery wartoÊciowe w USD

èród∏o: dane NBP.
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W I kwartale 2004 r. modified duration ca∏oÊci rezerw walutowych by∏o systematycznie
zwi´kszane, co odzwierciedla∏o dzia∏ania inwestycyjne we wszystkich portfelach walutowych.
W tym okresie na rynku instrumentów d∏u˝nych dominowa∏a tendencja wzrostowa cen
instrumentów d∏u˝nych. W takiej sytuacji papiery o d∏u˝szych okresach do wykupu zapewniajà
znacznie wy˝szà dochodowoÊç ni˝ instrumenty rynku pieni´˝nego. Korzystne by∏o zatem
wyd∏u˝anie modified duration papierów wartoÊciowych, a tak˝e zwi´kszanie zaanga˝owania w te
instrumenty, kosztem transakcji lokacyjnych.
W II kwartale 2004 r. zmodyfikowano strategi´ inwestycyjnà. W reakcji na przecen´ obligacji
na rynku modified duration rezerw zosta∏o znacznie zmniejszone i utrzymywano je poni˝ej
poziomu wzorcowego. Ze wzgl´du na fakt, ˝e w okresach spadku cen papierów wartoÊciowych
najbardziej tracà na wartoÊci obligacje o najd∏u˝szym terminie do wykupu, zmniejszono
zaanga˝owanie w te instrumenty. Natomiast udzia∏y papierów o krótszej zapadalnoÊci oraz
transakcji lokacyjnych zosta∏y zwi´kszone (szczególnie w portfelu dolarowym).
Ponowna tendencja wzrostowa papierów d∏u˝nych w III kwartale 2004 r. determinowa∏a
kolejne dostosowania polityki inwestycyjnej. Za∏o˝eniem by∏o wyd∏u˝enie modified duration rezerw
do poziomu zbli˝onego do wzorcowego. Utrzymywanie neutralnej pozycji jest wskazane w sytuacji
du˝ej zmiennoÊci cen i niepewnoÊci kierunku zmian. Dalszy spadek rentownoÊci papierów w euro
spowodowa∏ jednak, ˝e w ostatnich miesiàcach roku modified duration tych inwestycji zosta∏o
jeszcze bardziej zwi´kszone. Odmiennà polityk´ prowadzono wobec portfela dolarowego.
Przewaga spadków cen obligacji amerykaƒskich w IV kwartale 2004 r. wp∏yn´∏a na decyzj´
o skróceniu horyzontu czasowego tych inwestycji. W konsekwencji dzia∏aƒ podejmowanych
w poszczególnych portfelach walutowych, modified duration ca∏oÊci rezerw walutowych
podlega∏o w tym okresie znacznym wahaniom, kszta∏tujàc si´ jednak nieznacznie powy˝ej poziomu
wzorcowego. Zmiany struktury inwestycyjnej w ostatnim kwartale by∏y relatywnie niewielkie.

5.3.5. Dochód z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Dochód z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej w 2004 r. wyniós∏ 3,9 mld z∏, tj., w wyra˝eniu
dolarowym 1,1 mld USD, a w euro 0,9 mld EUR (w 2003 r. - 3,7 mld z∏). DochodowoÊç rezerw
walutowych wynios∏a 2,6% (w 2003 r. - 2,3%).

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• Osiàgni´to dochód z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej w wysokoÊci 3,9 mld z∏.
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6.1. Dzia∏ania w zakresie zadaƒ dewizowych
6.1.1. Dzia∏ania w zakresie organizacji obrotu dewizowego
W minionym roku nastàpi∏y zmiany w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci kantorowej. W dniu
21 sierpnia 2004 r. wesz∏y w ˝ycie: ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz ustawa przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zgodnie z nowymi
przepisami, dzia∏alnoÊç kantorowa prowadzona dotychczas na podstawie zezwoleƒ Prezesa NBP
(udzielanych przez dyrektorów oddzia∏ów okr´gowych NBP na podstawie upowa˝nienia Prezesa
NBP) zosta∏a uznana za dzia∏alnoÊç regulowanà, wymagajàcà jedynie wpisu do rejestru
prowadzonego przez Prezesa NBP. W zwiàzku z tym z dniem 21 sierpnia 2004 r. oddzia∏y
okr´gowe zaprzesta∏y wydawania decyzji dotyczàcych dzia∏alnoÊci kantorowej
Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç przed wejÊciem ustawy w ˝ycie zostali wpisani do
rejestru bez sk∏adania dodatkowych wniosków.
Wg stanu na 31 grudnia 2004 r. rejestr dzia∏alnoÊci kantorowej zawiera∏ 3.259 wpisów.

6.1.2. Decyzje w sprawach dewizowych
W 2004 r. ogó∏em wydano 1.547 decyzji (w 2003 r. – 1.704 decyzje oraz 20 postanowieƒ),
w tym: 776 zezwoleƒ, 4 decyzje odmowne, 767 innych decyzji, tj. w sprawie umorzenia, zmiany,
stwierdzenia wygaÊni´cia i uchylenia oraz 22 postanowienia.
Decyzje pozytywne obejmowa∏y: 233 zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci kantorowej
oraz 424 indywidualne zezwolenia dewizowe na dokonywanie w kraju mi´dzy rezydentami
rozliczeƒ w walutach obcych. SpoÊród nich 141 dotyczy∏o rozliczeƒ zwiàzanych z realizacjà
kontraktów wspó∏finansowanych ze Êrodków Unii Europejskiej, a 283 rozliczeƒ pomi´dzy
podmiotami krajowymi, zwiàzanych z dokonywaniem transakcji obrotu dewizowego z zagranicà.

6.1.3. Kontrola obrotu dewizowego
Narodowy Bank Polski wykonywa∏ w 2004 r. zadania z zakresu kontroli czynnoÊci obrotu
dewizowego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo dewizowe43 oraz ustawy o przeciwdzia∏aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏ oraz przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu44.
W 2004 r. przeprowadzono ogó∏em 2.129 kontroli (w 2003 r. – 2.084), w tym:
• 758 kontroli w zakresie wykonywania obowiàzków sprawozdawczych do bilansu
p∏atniczego (w 2003 r. – 736), w tym 18 po∏àczonych z kontrolà realizacji zezwoleƒ
dewizowych (w 2003 r. – 41),
• 1.300 kontroli dzia∏alnoÊci kantorowej (w 2003 r. – 1.348),
• 71 kontroli w jednostkach banków uprawnionych do wykonywania czynnoÊci w zakresie
poÊrednictwa w dokonywaniu przekazów pieni´˝nych i rozliczeƒ w obrocie dewizowym.
Wprowadzenie do zakresu kontroli NBP, z dniem 1 maja 2004 r., zadaƒ zwiàzanych
z kontrolà jednostek banków poÊredniczàcych w dokonywaniu przekazów pieni´˝nych i rozliczeƒ
w obrocie dewizowym przyczyni∏o si´ do wprowadzenia niewielkich zmian w strukturze kontroli
prowadzonej przez NBP.
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Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 z póên. zm.
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Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z póên. zm.
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6.1.4. Dzia∏ania pokontrolne
W 2004 r. udzia∏ kontroli, w których ujawniono nieprawid∏owoÊci, wynosi∏ 62%
(w 2003 r. – 77%). Nieprawid∏owoÊci stwierdzono w trakcie 1.312 kontroli.
W przypadku ka˝dej nieprawid∏owoÊci skierowano zalecenia pokontrolne, w których
zobowiàzano kierownictwo kontrolowanej jednostki do zapewnienia przestrzegania
obowiàzujàcych przepisów. W 371 przypadkach (w 2003 r. – 308) poinformowano urz´dy
skarbowe o stwierdzeniu sytuacji wskazujàcych na mo˝liwoÊç pope∏nienia przest´pstwa przeciwko
obrotowi dewizowemu. O wynikach wszystkich kontroli przeprowadzonych w kantorach
w zakresie wykonania przez nie obowiàzków na∏o˝onych ustawà o przeciwdzia∏aniu procederowi
tzw. prania pieni´dzy powiadomiono Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
W jednym przypadku (w 2003 r. - w dwóch) NBP uchyli∏ zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci kantorowej.

6.2. Obs∏uga kredytów zagranicznych zaciàgni´tych przez NBP
W 2004 r. zakoƒczono obs∏ug´ kredytów Banku Âwiatowego zaciàgni´tych przez NBP
w 1990 r. na realizacj´ programów Rozwój Eksportu Przemys∏owego i Rozwój Eksportu
Rolno-Spo˝ywczego. Ostatni bank uczestniczàcy w tych programach - BG˚ S.A. - ca∏kowicie sp∏aci∏
swe zad∏u˝enie z tytu∏u ww. kredytów.
Kontynuowano obs∏ug´ kredytu otrzymanego od rzàdu francuskiego na rozwój spó∏ek
polsko–francuskich, udost´pnionego bankom krajowym. Sp∏aty by∏y realizowane terminowo.
Ca∏kowita sp∏ata zobowiàzaƒ nastàpi w dniu 31.12.2005 r.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• Wydano 1.547 decyzji dewizowych.
• Przeprowadzono 2.129 kontroli dewizowych.
• W wyniku liberalizacji przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej NBP zaprzesta∏ wydawania
zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci kantorowej. Prowadzi jedynie rejestr kantorów.
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Dzia∏ania Narodowego Banku Polskiego na rzecz systemu p∏atniczego polegajà przede wszystkim
na organizowaniu rozliczeƒ pieni´˝nych, prowadzeniu nadzoru nad systemami p∏atnoÊci i systemami
rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz przygotowywaniu odpowiednich regulacji prawnych.
W 2004 r. NBP koncentrowa∏ si´ na budowie infrastruktury dla rozliczeƒ w euro, niezb´dnej
do uczestnictwa w systemie TARGET oraz innych dzia∏aniach na rzecz rozwoju krajowej
infrastruktury rozliczeniowej.

7.1. Przygotowania do uczestnictwa w systemie TARGET
W 2004 r. NBP prowadzi∏ dzia∏ania przygotowawcze do uczestnictwa w systemie TARGET.
Realizujàc to zadanie w 2004 r., NBP:
• Kontynuowa∏ budow´ systemu SORBNET-EURO45, w którym b´dà prowadzone rachunki
bie˝àce banków w euro oraz b´dzie dokonywany rozrachunek w euro, dotyczàcy zarówno
p∏atnoÊci krajowych, jak i transgranicznych. System SORBNET-EURO musi spe∏niaç
wymagania bezpieczeƒstwa i funkcjonalnoÊci stawiane przez EBC systemom wchodzàcym
w sk∏ad systemu TARGET. W ramach tego zadania NBP:
– ustali∏ wymagania formalnoprawne oraz zasady uczestnictwa w systemie TARGET
za poÊrednictwem innego banku centralnego ze strefy euro,
– wspó∏pracowa∏ z Bankiem W∏och w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej
i umowy regulujàcej zasady po∏àczenia systemu SORBNET-EURO z systemem TARGET
za poÊrednictwem tego banku.
G∏ówne korzyÊci z uruchomienia systemu SORBNET-EURO obejmujà:
– ni˝sze koszty realizacji transakcji dla banków, co mo˝e skutkowaç obni˝eniem op∏at
pobieranych przez banki od klientów,
– skrócenie czasu rozrachunku mi´dzy bankami, a tym samym mo˝liwoÊç skrócenia czasu
rozliczeƒ dla klientów polskich banków,
– bardzo wysoki poziom bezpieczeƒstwa realizacji p∏atnoÊci.
• Prowadzi∏ analizy zwiàzane z przygotowaniem do uczestnictwa w systemie TARGET2, który
– zgodnie z planami EBC – zastàpi od 2007 r. obecnie funkcjonujàcy system TARGET. Prace
w tym zakresie by∏y realizowane w ramach powo∏anej w NBP Komisji ds. Systemu TARGET2
oraz poprzez uczestnictwo przedstawiciela NBP w grupie roboczej EBC ds. systemu TARGET2.

7.2. Nadzór nad systemami p∏atnoÊci i systemami rozrachunku
papierów wartoÊciowych oraz systemami autoryzacji
i rozliczeƒ
Zgodnie z ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Narodowy Bank Polski sprawuje nadzór nad systemami p∏atnoÊci w celu zapewnienia ich
45
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sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa. Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 12 paêdziernika 2003 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych46, NBP sprawuje nadzór nad systemami autoryzacji
i rozliczeƒ prowadzonymi przez agentów rozliczeniowych niebàdàcych bankami. W ramach zadaƒ
nadzorczych w 2004 r. NBP:
• Dokona∏ oceny systemów autoryzacji i rozliczeƒ prowadzonych przez agentów
rozliczeniowych nieb´dàcych bankami pod wzgl´dem spe∏nienia wymagaƒ przepisów
prawa polskiego i mo˝liwoÊci zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania.
• Kontrolowa∏ sposób realizacji przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà S.A. zalecenia wydanego
przez NBP w 2002 r.
Zalecenie to dotyczy∏o dostosowania systemu ELIXIR do zasad okreÊlonych w raporcie Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych47, a w szczególnoÊci zapewnienia terminowego zakoƒczenia dziennych rozliczeƒ w przypadku niezdolnoÊci do uregulowania zobowiàzaƒ
przez uczestnika systemu majàcego najwi´ksze zobowiàzanie netto, czyli wprowadzenia
tzw. gwarancji rozrachunku.
W dniu 2 listopada 2004 r. w systemie ELIXIR zosta∏y wprowadzone zmiany zapewniajàce
spe∏nienie tego wymagania. Wyeliminowano w ten sposób mo˝liwoÊç wystàpienia tzw.
efektu domina, wyst´pujàcego w przypadku zastosowania procedury wykluczenia danego
uczestnika z rozliczeƒ wszystkich zleceƒ. Nowe rozwiàzanie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa systemu.
• Opublikowa∏ dokument Polityka NBP w dziedzinie nadzoru nad systemami p∏atnoÊci,
w którym okreÊlono cele, podstawy prawne oraz kryteria i formy sprawowania nadzoru.
Publikacja dokumentu wynika z zalecenia EBC dotyczàcego podania do publicznej wiadomoÊci zasad nadzoru nad systemami p∏atnoÊci.
Zgodnie z Politykà, kryteria oceny funkcjonowania systemów p∏atnoÊci stosowane przez NBP to:
– zgodnoÊç z przepisami polskiego prawa,
– bezpieczeƒstwo funkcjonowania,
– sprawnoÊç funkcjonowania.
Oceniajàc bezpieczeƒstwo i sprawnoÊç funkcjonowania systemów, NBP stosuje ogólnie
przyj´te standardy mi´dzynarodowe i regulacje Unii Europejskiej.
W celu popularyzacji zasad nadzoru nad systemami p∏atnoÊci NBP opublikowa∏ ponadto
dokument Rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie nadzoru nad systemami p∏atnoÊci.
• Wspó∏pracowa∏ z Komisjà Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (KPWiG).
NBP i KPWiG zawar∏y w dniu 1 paêdziernika 2004 r. porozumienie w sprawie zasad i trybu
przekazywania na zasadzie wzajemnoÊci informacji, w tym opinii, w zakresie nadzoru
nad systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych48.

46

Dz.U. z 2002 nr 169, poz. 1385.

47

Core principles for the systemically important payment systems, opublikowany w styczniu 2001 r. Zasady te sà
podstawà oceny systemów p∏atnoÊci przez MFW w ramach Programu Oceny Systemu Finansowego (Financial Sector
Assessment Program – FSAP).

48

Porozumienie realizuje rekomendacj´ EBC dla Polski z wrzeÊnia 2002 r. oraz standardu Grupy Roboczej ESCB-CESR
(Komitet Regulatorów Europejskich Papierów WartoÊciowych (CESR), zawartego w opracowaniu Standardy dla
rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych w Unii Europejskiej (Standards for securities clearing and settlement
in the European Union).
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• Podjà∏ dzia∏ania majàce na celu ocen´ pod kàtem zgodnoÊci ze standardami EBC po∏àczenia
mi´dzy systemem rozrachunku papierów wartoÊciowych prowadzonym przez KDPW S.A.
a austriackim systemem rozrachunku papierów wartoÊciowych prowadzonym przez
Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB).
Zgodnie z procedurà EBC regulujàcà zasady dokonywania takiej oceny49, NBP jako bank
centralny kraju, w którym dzia∏a system rozrachunku papierów wartoÊciowych, pe∏niàcy
w ramach po∏àczenia funkcj´ systemu inwestora (austriacki system pe∏ni funkcj´ systemu
emitenta), przygotowa∏ pierwszy raport oceniajàcy, zakoƒczony wynikiem pozytywnym.
Drugi raport opracuje Narodowy Bank Austrii, a trzeci EBC. Prace nad ocenà po∏àczenia
zakoƒczà si´ w 2005 r. Ocena ma charakter nieformalny – jest przeprowadzana w celu
wykrycia ewentualnych nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu po∏àczenia, które muszà
zostaç usuni´te przed ewentualnym dopuszczeniem po∏àczenia do rozliczania operacji
kredytowych ESBC.
• Przystàpi∏ w dniu 17 czerwca 2004 r. do „Memorandum o wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami nadzoru nad systemami p∏atniczymi a instytucjami nadzoru bankowego na trzecim
etapie Unii Gospodarczej i Walutowej”50.
„Memorandum” jest porozumieniem zawartym pierwotnie mi´dzy 15 bankami centralnymi
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, jako podmiotami nadzorujàcymi systemy p∏atnoÊci,
oraz mi´dzy instytucjami nadzorujàcymi banki w tych krajach, które wesz∏o w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r. Jego przedmiotem jest promocja wspó∏pracy mi´dzy ww.
podmiotami, zw∏aszcza w formie wymiany informacji o ryzykach, na które nara˝one sà
instytucje kredytowe w zwiàzku z uczestnictwem w systemach p∏atnoÊci, a z drugiej strony
o generowanych przez instytucje kredytowe ryzykach, które mogà mieç wp∏yw na funkcjonowanie systemów p∏atnoÊci. Nadrz´dnym celem wspó∏pracy jest ograniczenie wp∏ywu
zak∏óceƒ w systemach p∏atnoÊci na stabilnoÊç systemu finansowego.

7.3. Dzia∏ania regulacyjne w dziedzinie systemu p∏atniczego
W 2004 r. uchwalono nast´pujàce akty prawne NBP dotyczàce systemu p∏atniczego:
• uchwa∏a nr 20/2004 Zarzàdu NBP z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków
otwierania i prowadzenia rachunków banków przez NBP,
• zarzàdzenie nr 6/2004 Prezesa NBP z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania rozrachunków mi´dzybankowych.
Zmiany w stosunku do dotychczas obowiàzujàcych przepisów dotyczy∏y dokonywania
rozrachunków mi´dzybankowych w euro oraz funkcjonowania nowo tworzonego systemu
SORBNET–EURO. Tym samym stworzono jednolite i spójne podstawy prawne funkcjonowania
w NBP dwóch odr´bnych systemów RTGS: SORBNET (dla rozrachunków w z∏otych) oraz
SORBNET–EURO (dla rozrachunków w euro).
W zwiàzku z zakoƒczeniem z dniem 30 czerwca 2004 r. eksploatacji systemu SYBIR w KIR
S.A. (dotyczàcego wymiany zleceƒ p∏atniczych w formie papierowej), wykreÊlono ten system
z treÊci rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie okreÊlenia
systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.
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EBC rokrocznie przeprowadza, oprócz oceny systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych wykorzystywanych do
rozliczania operacji polityki pieni´˝nej Eurosystemu, tak˝e ocen´ po∏àczeƒ mi´dzy tymi systemami - pod kàtem
zgodnoÊci ze standardami EBC.
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W 2004 r. NBP uczestniczy∏ w przygotowaniu rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu
tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów zwiàzanych
z czynnoÊciami bankowymi, sporzàdzanych na elektronicznych noÊnikach informacji. Rozporzàdzenie
to zosta∏o wydane w dniu 26 paêdziernika 2004 r. i wesz∏o w ˝ycie z dniem 2 listopada 2004 r.

7.4. Funkcjonowanie systemu SORBNET
W 2004 r. prowadzono prace majàce na celu modyfikacj´ i rozbudow´ systemu SORBNET
w trzech g∏ównych obszarach:
• w zakresie dostosowania do zmieniajàcych si´ przepisów organizacyjnych i prawnych:
– dostosowano system do obs∏ugi rezerwy obowiàzkowej wg zasad wynikajàcych z
uchwa∏y nr 15 /2004 Zarzàdu NBP z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu
naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiàzkowej,
– w dniu 6 wrzeÊnia 2004 r. uruchomiono interfejs mi´dzy systemem SORBNET a
Zintegrowanym Systemem Ksi´gowym,
– w dniu 2 listopada 2004 r. uruchomiono we wspó∏pracy z KIR S.A. mechanizm gwarancji
rozrachunku, majàcy na celu ograniczenie ryzyka w systemie p∏atniczym,
• w zakresie zwi´kszenia bezpieczeƒstwa i niezawodnoÊci jego funkcjonowania:
– na postawie kompleksowych analiz wymagaƒ EBC, zawartych w dokumencie Target
Security Requirements and Controls, wprowadzono liczne zmiany zabezpieczenia
dost´pu do systemu,
– uruchomiono awaryjnà drog´ komunikacji z bankami i KDPW S.A. za poÊrednictwem
Portalu SORBNET, realizujàc w ten sposób postulat banków-uczestników systemu,
• w zakresie poprawienia sprawnoÊci i wydajnoÊci systemu:
– usprawniono i unowoczeÊniono drog´ komunikacyjnà z KIR S.A. na podstawie
porozumienia zawartego w dniu 29 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie uruchomienia
po∏àczenia sieci Lotus Notes KIR S.A. i NBP na potrzeby wymiany danych,
– przeniesiono w grudniu 2004 r. przetwarzanie systemu na wydajniejsze serwery.

7.5. Obs∏uga rachunków bie˝àcych banków w Centrali NBP
7.5.1. Liczba rachunków bie˝àcych banków prowadzonych przez NBP
Wed∏ug stanu na koniec grudnia 2004 r., w Centrali NBP prowadzono rachunki bie˝àce
(w ramach systemu SORBNET) dla 54 banków, tj. o 1 mniej ni˝ rok wczeÊniej.
W 2004 r. zamkni´to 2 rachunki bie˝àce:
• Spó∏dzielczego Banku Rozwoju „Samopomoc Ch∏opska”, w dniu 2 stycznia, w zwiàzku
z przej´ciem przez Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A. (od 5 sierpnia - Bank BPH S.A.),
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• Banku Przemys∏owego S.A. – w dniu 31 grudnia w zwiàzku z przej´ciem przez Getin Bank
S.A. (przed 10 grudnia – GórnoÊlàski Bank Gospodarczy S.A.).
W tym samym okresie otwarto 1 rachunek bie˝àcy:
• Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddzia∏ w Polsce – w dniu 31 grudnia.
Ponadto, w dniu 19 kwietnia 2004 r. zamkni´to rachunek rezerwy obowiàzkowej dla banku
SAVIM BANK Depozytowo-Kredytowy S.A. w zwiàzku z zakoƒczeniem post´powania
upad∏oÊciowego.

7.5.2. Rodzaje i liczba operacji przeprowadzonych na rachunkach bie˝àcych
banków w NBP
W 2004 r. na rachunkach bie˝àcych banków w Centrali NBP przeprowadzono oko∏o 907 tys.
operacji (w 2003 r. – 750 tys.) na kwot´ 19,8 bln z∏ (w 2003 r. – 17,2 bln z∏). Oznacza to wzrost
liczby zrealizowanych operacji o 157 tys. (oko∏o 21%) i wartoÊci o 2,6 bln z∏ (oko∏o 15,1%)
w stosunku do 2003 r. Ârednia wartoÊç operacji spad∏a i wynios∏a 21,8 mln z∏ (w 2003 r. – 22,9 mln z∏).
Struktur´ obrotów na rachunkach bie˝àcych banków w Centrali NBP przedstawia tabela 13,
natomiast liczb´ zleceƒ wed∏ug g∏ównych typów operacji przeprowadzonych na rachunkach bie˝àcych banków w Centrali NBP ilustruje tabela 14.
W 2004 r., podobnie jak w poprzednim roku, dominujàcà pozycj´ w obrotach na rachunkach
bie˝àcych banków stanowi∏y zlecenia klientowskie (wzrost obrotów z tego tytu∏u w stosunku
do 2003 r. wyniós∏ 2,6 bln z∏, tj. 7,2%). Obroty z tytu∏u zleceƒ na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym
spad∏y o 7%, tj. o 0,4 bln z∏.

7.6. Standaryzacja i normalizacja
W 2004 r. priorytetowym zadaniem z zakresu standaryzacji by∏o wprowadzanie standardu
NRB i IBAN w polskim sektorze bankowym. Zgodnie z zarzàdzeniem Prezesa NBP nr 5/2002 z dnia
6 maja 2002 r., banki zosta∏y zobowiàzane do oznaczenia wszystkich rachunków bankowych
uczestniczàcych w rozliczeniach krajowych numerami w standardzie NRB, a uczestniczàcych w
rozliczeniach transgranicznych numerami w standardzie IBAN. Od 1 lipca 2004 r. stosowane sà
wy∏àcznie nowe numery rachunków bankowych. Dzi´ki wspó∏pracy NBP ze Zwiàzkiem Banków
Polskich i Krajowà Izbà Rozliczeniowà S.A. oraz szerokiej akcji informacyjnej wprowadzanie
standardu NRB przebieg∏o prawid∏owo.
W ramach prac Komitetu Technicznego nr 271 ds. bankowoÊci i bankowych us∏ug
finansowych pracownicy NBP brali udzia∏ w opracowaniu wielu projektów polskich norm,
zharmonizowanych z normami mi´dzynarodowymi ISO. Ponadto zaopiniowano kilkanaÊcie
projektów polskich norm opracowanych przez pokrewne komitety techniczne, dzia∏ajàce przy
Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
W 2004 r. dokonano nowelizacji polskiej normy PN-ISO 13616 „BankowoÊç i pokrewne
us∏ugi finansowe. Mi´dzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN)”. Projekt normy zosta∏
przygotowany w NBP. Norma okreÊla struktur´ i sposób tworzenia elementów standardu IBAN,
opracowanego przez Komitet Techniczny ISO/TC 68.
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Tabela 13
Struktura obrotów na rachunkach bie˝àcych banków w Centrali NBP w 2004 r.
Obroty w mln z∏
Rodzaje operacji przeprowadzanych
na rachunkach bie˝àcych

saldo
obrotów

Struktura
obrotów w %

w tym:
strony WN

strony MA

strony
WN

strony
MA

1.103,9

19.782.026,6

19.783.130,5

100,0

100,0

1) zleceƒ klientowskich:

192.761,4

10.831.868,6

11.024.630,0

54,8

55,7

– mi´dzybankowych

0,0

10.617.862,2

10.617.862,2

53,7

53,7

– z udzia∏em KDPW

-107,2

14.445,0

14.337,8

0,1

0,1

192.868,6

199.561,3

392.430,2

1,0

2,0

0,0

6.110.639,0

6.110.639,0

30,9

30,9

– pieni´˝nym

0,0

3.733.044,3

3.733.044,3

18,9

18,9

– walutowym

0,0

1.119.755,2

1.119.755,2

5,7

5,7

– papierów wartoÊciowych

0,0

1.257.839,6

1.257.839,6

6,4

6,4

bonów skarbowych

0,0

1.153.261,4

1.153.261,4

5,8

5,8

bonów pieni´˝nych NBP

0,0

60,359,7

60.359,7

0,3

0,3

-92,6

1.430.322,5

1.430.229,8

7,2

7,2

Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych na
rachunkach bie˝àcych banków,
z tego tytu∏u:

– z udzia∏em innych klientów NBP
2) operacji na mi´dzybankowym rynku:

w tym na rynku wtórnym:

3) wykorzystania lub sp∏aty kredytów
udzielonych bankom przez NBP
4) transakcji i operacji rozliczanych
1.188,2

450.894,4

452.082,6

2,3

2,3

5) wymiany zleceƒ za poÊrednictwem KIR S.A: -167.819,3

479.329,8

311.510,6

2,4

1,6

-158.297,8

257.891,0

99.593,1

1,3

0,6

-18.596,4

125.979,8

107.383,5

0,6

0,5

9.074,9

95.459,1

104.534,0

0,5

0,5
0,7

przez KDPW S.A.
– poranna sesja rozrachunkowa
– popo∏udniowa sesja rozrachunkowa
– wieczorna sesja rozrachunkowa
6) zakupu (wykupu) papierów

568,6

139.947,2

140.515,9

0,7

-4.632,3

139.937,2

135.305,0

0,7

0,7

5.200,9

10,0

5.210,9

0,0

0,0

znaków pieni´˝nych:

-747,0

130.848,7

130.101,7

0,7

0,7

– krajowych

-749,0

130.844,5

130.095,5

0,7

0,7

2,0

4,1

6,1

0,0

0,0

-23.054,1

106.573,7

83.519,6

0,5

0,4

444,9

45.743,9

46.188,8

0,2

0,2

-23.499,0

60.829,8

37.330,8

0,3

0,2

-41,2

66.686,8

66.645,6

0,3

0,3

-5.147,1

5.303,1

36,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– repo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– reverse repo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.372,0

0,0

0,0

0,0

0,0

694,9

198,4

893,3

0,0

0,0

wartoÊciowych od NBP
– bonów pieni´˝nych NBP
– innych papierów
7) zakupu lub sprzeda˝y w NBP

– zagranicznych
8) zakupu lub wykupu papierów
wartoÊciowych SP
– bonów skarbowych
– innych papierów
9) z∏o˝enia i zwrotu lokat terminowych w NBP
10) zakupu lub sprzeda˝y w NBP
walut obcych
11) operacji otwartego rynku:

– outright
12) przekazania lub otrzymania
odsetek przez banki
13) operacji na rachunkach
rezerwy obowiàzkowej
14) pozosta∏ych operacji

-2,4

123,0

120,6

0,0

0,0

2.794,6

29.291,3

32.085,9

0,1

0,2

èród∏o: dane NBP.
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Tabela 14
Liczba zleceƒ wed∏ug g∏ównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bie˝àcych
banków w Centrali NBP w 2004 r.

Wyszczególnienie

Liczba zleceƒ p∏atniczych realizowanych
na rachunkach bie˝àcych w sztukach
w tym na:
ogó∏em
stronie WN
stronie MA

Struktura
liczby zleceƒ w %
strony
WN

strony
MA

Ogólna liczba zleceƒ p∏atniczych
906.803

784.014

816.647

100,0

100,0

1) zleceƒ klientowskich:

523.291

492.628

514.652

62,8

63,0

– mi´dzybankowych

483.989

483.989

483.989

61,7

59,3

– z udzia∏em KDPW

792

518

274

0,1

0,0

– z udzia∏em innych klientów NBP

38.510

8.121

30.389

1,0

3,7

2) operacji na mi´dzybankowym rynku:

209.026

209.026

206.026

26,7

25,6

– pieni´˝nym

100.860

100.860

100.860

12,9

12,4

– walutowym

61.266

61.266

61.266

7,8

7,5

– papierów wartoÊciowych

46.900

46.900

46.900

6,0

5,7

43.530

43.530

43.530

5,6

5,3

839

839

787

0,1

0,1

12.520

4.955

7.565

0,6

0,9

25.982

12.351

13.631

1,6

1,7

40.331

20.159

20.172

2,6

2,5

– poranna sesja rozrachunkowa

13.448

5.326

8.122

0,7

1,0

– popo∏udniowa sesja rozrachunkowa

13.485

8.513

4.972

1,1

0,6

– wieczorna sesja rozrachunkowa

13.398

6.320

7.078

0,8

0,9

1.030

310

720

0,0

0,1

990

309

681

0,0

0,1

40

1

39

0,0

0,0

znaków pieni´˝nych

79.735

36.716

46.281

5,8

7,0

– krajowych

79.670

36.667

43.003

4,7

5,3

65

49

16

0,0

0,0

wartoÊciowych Skarbu Paƒstwa

4.526

2.383

2.143

0,3

0,3

– bonów skarbowych

1.589

523

1.066

0,1

0,1

– innych papierów

2.937

1.860

1.077

0,2

0,1

2.018

1.038

980

0,1

0,1

100

72

28

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

– repo

0

0

0

0,0

0,0

– reverse repo

0

0

0

0,0

0,0

– outright

0

0

0

0,0

0,0

2.923

1.513

1.410

0,2

0,2

zrealizowanych na rachunkach
bie˝àcych banków, z tego tytu∏u:

w tym na rynku wtórnym:
bonów skarbowych
bonów pieni´˝nych NBP
3) wykorzystania lub sp∏aty kredytów
udzielonych bankom przez NBP
4) transakcji i operacji rozliczanych
przez KDPW S.A.
5) wymiany zleceƒ za poÊrednictwem KIR S.A.

6) zakupu (wykupu) papierów
wartoÊciowych od NBP
– bonów pieni´˝nych NBP
– innych papierów
7) zakupu lub sprzeda˝y w NBP

– zagranicznych
8) zakupu lub wykupu papierów

9) z∏o˝enia i zwrotu lokat
terminowych w NBP
10) zakupu lub sprzeda˝y w NBP
walut obcych
11) operacji otwartego rynku:

12) przekazania lub otrzymania
odsetek przez banki
13) operacji na rachunkach
rezerwy obowiàzkowej
14) pozosta∏ych operacji

33

16

17

0,0

0,0

5.288

2.847

3.284

0,4

0,4

èród∏o: dane NBP.
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7.7. Dzia∏alnoÊç Rady ds. Systemu P∏atniczego
Rada ds. Systemu P∏atniczego to gremium majàce istotny wp∏yw na funkcjonowanie i rozwój
polskiego systemu p∏atniczego. Rada zosta∏a powo∏ana w 1998 r. jako organ opiniodawczodoradczy przy Zarzàdzie NBP. W jej sk∏ad wchodzà oprócz przedstawicieli NBP przedstawiciele
m.in.: Zwiàzku Banków Polskich, Ministerstwa Finansów, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz
banków komercyjnych.
W 2004 r. odby∏y si´ cztery posiedzenia Rady ds. Systemu P∏atniczego, w trakcie których
rozpatrzono:
• Zagadnienia zwiàzane z dostosowaniem polskiego systemu p∏atniczego do wymagaƒ
stawianych systemom p∏atniczym krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej, w tym:
– stan przygotowaƒ do wprowadzenia gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR,
– podsumowanie procesu wprowadzania Standardu Numeru Rachunku Bankowego NRB/IBAN,
• Zagadnienia zwiàzane z w∏àczeniem polskiego systemu p∏atniczego do jednolitego obszaru
p∏atniczego UE:
– nowe ramy prawne dla us∏ug p∏atniczych na rynku wewn´trznym UE w odniesieniu do
przepisów prawa i praktyki polskiej,
– spe∏nienie przez Polsk´ rekomendacji EBC z 2002 r.,
– informacj´ nt. stanu prac nad systemem SORBNET-EURO i EuroELIXIR oraz zasad
funkcjonowania systemu EuroELIXIR,
– informacj´ nt. realizacji przez NBP zadaƒ wynikajàcych z ustawy o elektronicznych
instrumentach p∏atniczych,
– ocen´ stosowania w sektorze bankowym podpisu elektronicznego w Êwietle ustawy
o podpisie elektronicznym,
– rozliczenia transgraniczne rynku kapita∏owego,
– integracj´ polskiego systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych z innymi systemami
europejskimi,
– wprowadzenie w polskim systemie p∏atniczym zasad dotyczàcych Straight Through
Processing.
• Zagadnienia systemowe zwiàzane z usprawnieniem obrotu p∏atniczego, w tym:
– ocen´ stanu bie˝àcego i perspektyw rozwoju bankowoÊci elektronicznej,
– ograniczenie obrotu gotówkowego w Polsce,
– wyeliminowanie dokumentów papierowych z rozliczeƒ mi´dzybankowych.
Rada opiniowa∏a ponadto pó∏roczne oceny funkcjonowania polskiego systemu p∏atniczego.
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7.8. Wspó∏praca z sektorem bankowym w zakresie pozosta∏ych
przedsi´wzi´ç mi´dzybankowych
W 2004 r. NBP kontynuowa∏ wspó∏prac´ ze Zwiàzkiem Banków Polskich oraz bankami. Przy
aktywnym udziale NBP w sektorze bankowym:
• przygotowywano standard przelewu elektronicznego dla p∏atnoÊci masowych
kierowanych do du˝ych wierzycieli,
• zajmowano si´ bezpieczeƒstwem obrotu bezgotówkowego,
• podj´to dzia∏ania zwiàzane z wykorzystaniem standardu XML w bankowoÊci,
• przygotowano zasady dzia∏ania oraz plan pracy nowego gremium funkcjonujàcego w
strukturach ZBP – Forum ds. Technologii Bankowych przy Radzie BankowoÊci
Elektronicznej,
• prowadzono prace nad projektami:
– rozporzàdzenia Ministra Finansów zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia
wzoru formularza wp∏aty gotówkowej oraz przelewu na rachunek organu
podatkowego,
– rozporzàdzenia Ministra Finansów zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie wzoru
bankowego dokumentu p∏atniczego nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, do których poboru
zobowiàzany jest ZUS.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• W NBP prowadzono w systemie SORBNET rachunki dla 54 banków.
• Wprowadzono nowe rozwiàzania techniczne w systemie SORBNET.
• Kontynuowano prace zwiàzane z budowà systemu SORBNET-EURO.
• Opublikowano polityk´ NBP w dziedzinie nadzoru nad systemami p∏atnoÊci.
• Wspó∏pracowano ze Zwiàzkiem Banków Polskich i Krajowà izbà Rozliczeniowà nad
prawid∏owym wprowadzeniem standardu NRB i IBAN w polskim sektorze bankowym.
• Podpisano porozumienie pomi´dzy NBP a KPWiG dotyczàce zacieÊnienia wspó∏pracy w
zakresie nadzoru nad systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych.
• W ramach prac Rady ds. Systemu P∏atniczego i Zwiàzku Banków Polskich zajmowano si´
omówieniem m.in.: nowych ram prawnych dla us∏ug p∏atniczych na rynku wewn´trznym
UE oraz stanu prac nad systemem SORBNET-EURO i systemem EURO-ELIXIR.
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Zgodnie z upowa˝nieniem ustawowym, Narodowy Bank Polski prowadzi dzia∏alnoÊç wydawniczà
i promocyjnà. W jej ramach realizuje projekty edukacyjne i informacyjne, majàce na celu mi´dzy innymi
zwi´kszenie przejrzystoÊci dzia∏ania (w tym w zakresie polityki pieni´˝nej) oraz podniesienie poziomu
wiedzy w spo∏eczeƒstwie na temat banku centralnego, systemu bankowego i ca∏ej gospodarki.
Prowadzàc dzia∏alnoÊç informacyjnà i edukacyjnà, NBP wzoruje si´ na najlepszych bankach
centralnych.

8.1. Dzia∏alnoÊç edukacyjna
8.1.1. Program edukacji ekonomicznej
W ramach Programu edukacji ekonomicznej Narodowy Bank Polski podejmuje dzia∏ania
s∏u˝àce upowszechnieniu wiedzy ekonomicznej, w tym na temat pieniàdza i inflacji, zrozumieniu
zasad dzia∏ania gospodarki rynkowej i procesów ekonomicznych oraz wypracowaniu umiej´tnoÊci
funkcjonowania w gospodarce rynkowej.
W 2004 r. NBP kontynuowa∏ dzia∏ania rozpocz´te w latach 2002-2003, a tak˝e uruchomi∏
nowe projekty.
Za∏o˝enia projektów realizowanych w ramach programu sà przygotowywane przede wszystkim
na podstawie szczegó∏owych analiz dzia∏aƒ edukacyjnych innych banków centralnych, projektów
prowadzonych przez polskie instytucje i organizacje pozarzàdowe oraz badaƒ opinii spo∏ecznej.
8.1.1.1. Portal Edukacji Ekonomicznej – NBPortal
W 2004 r. nastàpi∏ dynamiczny rozwój, uruchomionego w 2003 r., internetowego Portalu
Edukacji Ekonomicznej, którego celem jest przekazywanie i pog∏´bianie wiedzy o gospodarce.
Odnotowano ponad 5 mln wizyt na stronie www.nbportal.pl, a z zasobów NBPortal skorzysta∏o
ponad 560.000 u˝ytkowników. NBPortal zosta∏ poszerzony m.in. o 3.500 artyku∏ów, 3 nowe
kursy multimedialne (Historia monetarna Polski, BankowoÊç, Inwestowanie), 104 quizy, 8 gier
i 17 prezentacji o charakterze edukacyjnym.
Du˝à popularnoÊcià cieszy∏a si´ zorganizowana wspólnie z Gazetà Wyborczà akcja edukacyjna
Obierz kurs na ekonomi´. Dzi´ki niej oko∏o 20.000 osób skorzysta∏o z kursów e-learningowych
NBPortalu, a blisko 1.000 osób otrzyma∏o certyfikaty potwierdzajàce ukoƒczenie kursu.
8.1.1.2. Konkursy grantowe
W kwietniu 2004 r. NBP og∏osi∏ trzecià edycj´ konkursów grantowych na dofinansowanie
projektów z zakresu edukacji ekonomicznej. Temat konkursu skierowanego do mediów brzmia∏:
Polska gospodarka w Unii Europejskiej. Na konkurs wp∏yn´∏o 95 wniosków, z czego dofinansowano 31.
Organizacje pozarzàdowe i instytucje szkoleniowe mog∏y natomiast przygotowaç projekty
na nast´pujàce tematy: AktywnoÊç gospodarcza i przedsi´biorczoÊç, Edukacja ekonomiczna w polskiej
szkole oraz Polska gospodarka w Unii Europejskiej. SpoÊród 373 wniosków nades∏anych na konkurs
dofinansowano 61.
8.1.1.3. Programy dla Êrodowisk szkolnych i dziennikarzy
Szczególnie wa˝nà grupà adresatów sà dla NBP Êrodowiska szkolne – uczniowie i nauczyciele szkó∏ ponadpodstawowych. Dzia∏ania NBP sà ukierunkowane na wyrównywanie dost´pu
do edukacji, a tak˝e podnoszenie poziomu nauczania ekonomii w szko∏ach. W 2004 r. zrealizowane zosta∏y:
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• Trzecia edycja konkursu dla uczniów gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych na prac´ pisemnà pt. Moja „ziemia obiecana” – mój pomys∏ na sukces zawodowy. Konkurs zorganizowano we wspó∏pracy z Centralnym OÊrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Gazety Szkolnej. Nades∏ano ponad 900 prac, g∏ównie
z ma∏ych miejscowoÊci. Nagrody otrzyma∏o 12 uczniów.
• Konkurs dla bibliotek powiatowych Z ekonomià na ty. W 2004 r. do konkursu zg∏osi∏y si´
93 biblioteki, z których 31 otrzyma∏o dotacje na realizacj´ projektów z zakresu edukacji
ekonomicznej. Ogó∏em w przedsi´wzi´ciu wzi´∏o udzia∏ oko∏o 16.000 uczniów oraz 160
szkó∏ i ponad 300 instytucji publicznych i przedsi´biorstw.
• Program Ekonomia na co dzieƒ. W celu wzbogacenia prowadzonych w gimnazjach zaj´ç
z Wychowania do aktywnego udzia∏u w ˝yciu gospodarczym, opracowano, we wspó∏pracy
z Fundacjà M∏odzie˝owej Przedsi´biorczoÊci, nowoczesny program nauczania ukierunkowany
na przekazywanie praktycznej wiedzy ekonomicznej. W 2004 r. skorzysta∏o z niego ponad
250 nauczycieli.
• Program Ekonomia w szkole. Jego celem jest pog∏´bienie wiedzy ekonomicznej nauczycieli
przedmiotu pn. Podstawy przedsi´biorczoÊci w szko∏ach ponadgimnazjalnych oraz
zwi´kszenie efektywnoÊci przekazywania zdobytej wiedzy. Program, przygotowany we
wspó∏pracy z Fundacjà M∏odzie˝owej Przedsi´biorczoÊci, b´dzie realizowany w cyklu trzyletnim.
Pierwsza grupa nauczycieli (1.200 osób) rozpocz´∏a szkolenia w listopadzie 2004 r.
• Konkurs dla studentów – Euromanager. W V edycji mi´dzynarodowego konkursu z zakresu zarzàdzania przedsi´biorstwem uczestniczy∏o 231 zespo∏ów. NBP dofinansowa∏ 50 dru˝yn, g∏ównie z mniejszych oÊrodków akademickich.
• Konkurs dla dziennikarzy ekonomicznych realizowany wspólnie z agencjà Reuters Polska. Przyznawana w konkursie Nagroda im. W∏adys∏awa Grabskiego ma na celu wyró˝nienie dziennikarzy
przygotowujàcych artyku∏y, audycje i programy, które przyczyniajà si´ do podniesienia poziomu
wiedzy ekonomicznej w spo∏eczeƒstwie. Do udzia∏u w drugiej edycji konkursu zg∏osi∏o si´ 62
dziennikarzy ekonomicznych. W maju 2004 r. Kapitu∏a Nagrody uhonorowa∏a 8 z nich.
8.1.1.4. Program stypendialny
Narodowy Bank Polski, wspólnie z Agencjà NieruchomoÊci Rolnych, Polsko-Amerykaƒskà
Fundacjà WolnoÊci, Fundacjà Edukacyjnà Przedsi´biorczoÊci, Bankiem Gospodarstwa Krajowego
i organizacjami pozarzàdowymi uczestniczy∏ w trzeciej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
Program polega na fundowaniu uzdolnionej m∏odzie˝y ze Êrodowisk wiejskich i ma∏ych miast stypendiów na pierwszy rok studiów magisterskich. W 2004 r. fundatorom Programu uda∏o si´ zgromadziç ∏àcznie ponad 5,7 mln z∏, co umo˝liwi∏o przyznanie stypendiów 1.348 osobom.

8.1.2. Wspó∏praca w zakresie szkolenia kadr dla sektora bankowego
W 2004 r. NBP kontynuowa∏ prace na rzecz sektora bankowego, które obejmowa∏y organizacj´ szkoleƒ dla pracowników banków komercyjnych z zakresu statystyki bilansu p∏atniczego.

8.2. Dzia∏alnoÊç informacyjna
8.2.1. Kontakty z mediami i analitykami rynkowymi
W 2003 r. NBP zorganizowa∏ 30 konferencji prasowych i spotkaƒ z przedstawicielami
mediów (w tym 12 po posiedzeniach RPP) oraz wyda∏ oko∏o 130 komunikatów prasowych. Ponadto
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udzielono oko∏o 200 odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczàce dzia∏alnoÊci NBP i zorganizowano
oko∏o 150 wywiadów i spotkaƒ z przedstawicielami kierownictwa banku.
Od marca do lipca 2004 r. NBP prowadzi∏ akcj´ informacyjnà „UE – ceny”, której celem
by∏o zapoznanie spo∏eczeƒstwa z czynnikami wp∏ywajàcymi na zmiany cen towarów i us∏ug
po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej.
W celu zwi´kszenia przejrzystoÊci polityki pieni´˝nej NBP raz na kwarta∏ organizuje
konferencje prasowe, podczas których prezentowane sà Raporty o inflacji zawierajàce projekcj´
inflacji. Narodowy Bank Polski zainicjowa∏ ponadto cykliczne spotkania z analitykami rynkowymi.

8.2.2. Dzia∏ania informacyjne nt. euro
Jednym z celów NBP jest zwi´kszanie wiedzy spo∏eczeƒstwa na temat Unii Gospodarczej
i Walutowej oraz przygotowaƒ Polski do wprowadzenia wspólnej waluty euro, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem informacji o kryteriach konwergencji i konsekwencjach tego wydarzenia dla obywateli.
W ramach dzia∏aƒ skierowanych do spo∏eczeƒstwa NBP przygotowa∏ i wyemitowa∏ w telewizji
publicznej cykl filmów Apetyt na euro. Ponadto wyda∏ i dystrybuowa∏ broszur´ Euro coraz bli˝ej,
opisujàcà praktyczne aspekty wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce. We wspó∏pracy z Europejskim Bankiem Centralnym przygotowano ulotk´ przedstawiajàcà zabezpieczenia euro,
a w bankach i kantorach wymiany walut rozprowadzano plakaty o tej tematyce. Stale aktualizowano
informacje o euro na stronie internetowej NBP oraz rozbudowywano dzia∏y poÊwi´cone wspólnej
walucie w Portalu Edukacji Ekonomicznej.
NBP wspiera∏ równie˝ zwiàzane z integracjà europejskà inicjatywy edukacyjne innych
instytucji (m.in. projekt Poznaj i przelicz Uni´ – Europejskie Lekcje Ekonomiczne, wystaw´
Od p∏acid∏a do euro w Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Olimpiad´ wiedzy o Unii
Europejskiej, Forum Gospodarcze Polska w Unii Europejskiej).
W 2004 r. NBP kontynuowa∏ badania opinii publicznej nt. wiedzy spo∏eczeƒstwa o integracji europejskiej i walucie euro oraz opinii Polaków nt. wprowadzenia euro w przysz∏oÊci.

8.2.3. Seria monet Herby województw
W zwiàzku z emisjà monet o nominale 2 z∏ ze stopu Nordic Gold Herby województw NBP
zorganizowa∏ kampani´ promujàcà nowà seri´. Odby∏o si´ 12 spotkaƒ w miastach wojewódzkich,
podczas których prezentowano monety oraz przedstawiano rol´ NBP jako emitenta znaków
pieni´˝nych. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, administracji
rzàdowej, Êrodowisk akademickich oraz instytucji wspó∏pracujàcych z NBP.
Promocj´ monet po∏àczono ponadto ze spotkaniami z regionalnymi Êrodowiskami naukowymi
i gospodarczymi, w tym z przedsi´biorcami uczestniczàcymi w programie rozwoju badaƒ regionalnych NBP.

8.2.4. Udzia∏ NBP w organizacji Dni Kultury Polskiej we Frankfurcie
nad Menem
Europejski Bank Centralny organizuje corocznie tzw. Dni Kultury Europejskiego Banku Centralnego, których celem jest przybli˝enie mieszkaƒcom Frankfurtu bogactwa i ró˝norodnoÊci kultur
poszczególnych krajów Unii Europejskiej. W 2004 r. zadecydowano, ˝e goÊciem Dni b´dzie Polska
– nasz kraj zosta∏ wybrany jako pierwszy spoÊród 15 nowych cz∏onków UE. Na zaproszenie EBC
Narodowy Bank Polski w∏àczy∏ si´ w organizacj´ uroczystoÊci.
Dni Kultury Polskiej we Frankurcie nad Menem trwa∏y od 16 wrzeÊnia do 17 paêdziernika
2004 r. Obchody zainaugurowa∏ mi´dzynarodowy panel dyskusyjny z udzia∏em Prezesa NBP
i Prezesa EBC, poÊwiecony przysz∏oÊci Unii Europejskiej.
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Ponadto w programie znalaz∏y si´ liczne uroczystoÊci promujàce polskà kultur´ oraz wystawa wspó∏czesnej sztuki u˝ytkowej pn. Made in Poland. Dni Kultury Polskiej zosta∏y bardzo dobrze
ocenione przez spo∏ecznoÊç Frankfurtu i przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego.

8.2.5. 80-lecie banku centralnego w Polsce
Na mocy ustawy O naprawie Skarbu Paƒstwa i reformie walutowej 28 kwietnia 1924 r.
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Bank Polski S. A. – centralny bank Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego
dnia rozpocz´to wymian´ marek polskich na nowà polskà walut´ – z∏ote. Autorem statutu banku
by∏ W∏adys∏aw Grabski, twórca reformy finansów paƒstwa. Bank Polski S.A. – podobnie jak wspó∏czeÊnie NBP – sta∏ na stra˝y stabilnoÊci polskiej waluty.
W 2004 r. NBP nawiàza∏ do tej daty i zorganizowa∏ obchody 80-lecia banku centralnego
w Polsce. W ramach obchodów odby∏y si´ m.in. Dni Otwarte w Centrali, rozpocz´to tak˝e cykl Dni
Otwartych w oddzia∏ach okr´gowych NBP.
W dniach 17-23 maja 2004 r. Centrala NBP zosta∏a udost´pniona do zwiedzania dla
zorganizowanych grup uczniów i nauczycieli (w tygodniu szkolnym) oraz wszystkich zainteresowanych
(w sobot´ i niedziel´). Dla zwiedzajàcych przygotowano m.in. 12 ekspozycji, prezentacje poÊwi´cone projektowaniu znaków pieni´˝nych i rozpoznawaniu fa∏szywych banknotów, a tak˝e liczne informacje dotyczàce historii bankowoÊci centralnej w Polsce oraz wspó∏czesnej roli i zadaƒ NBP.
Central´ NBP odwiedzi∏o oko∏o 8.300 osób.
W kolejnych miesiàcach odbywa∏y si´ Dni Otwarte w oddzia∏ach okr´gowych NBP.

8.2.6. Wydawnictwa i strona internetowa NBP
W 2004 r. NBP wydawa∏ – wzorem lat poprzednich – publikacje: Raport Roczny, Raporty o inflacji,
Za∏o˝enia polityki pieni´˝nej, Sprawozdanie z wykonania za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej, Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci NBP, Biuletyn Informacyjny, Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Ukazywa∏y si´
tak˝e: zeszyty naukowe z serii „Materia∏y i Studia”, miesi´cznik „Bank i Kredyt” oraz czasopismo
dla pracowników NBP Jak w Banku. Ponadto wydano w postaci ksià˝kowej zbiór artyku∏ów poÊwi´conych genezie i uwarunkowaniom globalizacji – pt. Globalizacja od A do Z.
W 2004 r. NBP opublikowa∏ raport Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach
2002-2003, który jest kontynuacjà wydanego w 2002 r. raportu Rynek finansowy w Polsce
1998-2001. Ukaza∏o si´ tak˝e uaktualnione wydanie Informatora o Narodowym Banku Polskim.
Ponadto, opublikowano opracowanie poÊwi´cone nowym regulacjom bankowym – ustawie Prawo
bankowe, ustawie o NBP oraz ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Ponadto:
• W czerwcu 2004 r. NBP rozpoczà∏ wydawanie Biuletynu Miesi´cznego Europejskiego
Banku Centralnego w polskiej wersji j´zykowej51.
• W zwiàzku z 80-leciem banku centralnego w Polsce wydano publikacje nt. historii polskiej
bankowoÊci centralnej oraz biografi´ W∏adys∏awa Grabskiego.
• W sierpniu 2004 r. po raz pierwszy opublikowano projekcj´ inflacji na lata 2004-2006 (jako
cz´Êç Raportu o inflacji); projekcja ukazuje prawdopodobny rozwój inflacji przy za∏o˝eniu
niezmienionych stóp procentowych banku centralnego,
• Wspólnie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi NBP wyda∏ publikacj´ Bank dost´pny, na temat
dostosowania banków do potrzeb osób niepe∏nosprawnych i starszych.
Szczegó∏owy wykaz wydawnictw zawiera za∏àcznik 8 do Raportu.
51

Raz na kwarta∏.
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Wa˝nà rol´ w dzia∏alnoÊci informacyjnej NBP odgrywa strona internetowa. Zawiera ona liczne
opracowania i analizy ekonomiczne, a tak˝e informacje na temat bie˝àcej dzia∏alnoÊci NBP.
W 2004 r. odnotowano oko∏o 2 mln wizyt na stronie NBP. Liczba sta∏ych u˝ytkowników w okresie
od stycznia do grudnia 2004 r. wzros∏a niemal dwukrotnie: z 43 do 82 tys.
Istotnym elementem strony internetowej NBP jest sekcja Statystyka, zawierajàca m.in. zestawienia
z zakresu statystyki monetarnej oraz bilansu p∏atniczego. Mo˝na w niej tak˝e znaleêç dane
dotyczàce inflacji bazowej oraz oczekiwaƒ inflacyjnych. Cz´Êç statystyczna serwisu internetowego
by∏a w 2004 r. systematycznie aktualizowana i rozbudowywana. Wydzielona zosta∏a sekcja
SprawozdawczoÊç, która zawiera informacje dotyczàce metodyki i zasad tworzenia sprawozdaƒ
oraz informacje o pracach EBC.

8.3. Centralna Biblioteka NBP
Centralna Biblioteka NBP posiada publikacje z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zagadnieƒ bankowoÊci. Zbiory sà udost´pniane wszystkim zainteresowanym
w czytelni oraz wypo˝yczane pracownikom NBP, pracownikom innych banków na podstawie
zawartych umów, a pozosta∏ym zainteresowanym w ramach wypo˝yczeƒ mi´dzybibliotecznych.
Czytelnicy majà do dyspozycji 6 stanowisk komputerowych, przy których mo˝na korzystaç
z katalogu biblioteki. Biblioteka udziela informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych
na podstawie zbiorów w∏asnych.
Biblioteka subskrybuje liczne bazy danych o tematyce ekonomicznej i prawniczej, które bezp∏atnie udost´pnia wszystkim zainteresowanym.
W 2004 r. z bazy danych ProQuest skorzysta∏o ponad 5 tys. osób, a ze stanowiska internetowego ponad tysiàc osób.
Tabela 15
Zbiory Centralnej Biblioteki NBP
Rodzaj wydawnictw
Wydawnictwa
zwarte
Wydawnictwa
ciàg∏e
Czasopisma bie˝àce
ogó∏em

31.12. 2001r.

31.12.2002 r.

31.12. 2003 r.

31.12.2004 r.

81.399

85.462

89.773

94.466

woluminów

woluminy

woluminy

woluminów

32.797

33.300

33.167

34.936

woluminów

woluminów

woluminów

woluminów

473

398

386

386

tytu∏y

tytu∏ów

tytu∏ów

tytu∏ów

èród∏o: dane NBP.

Katalogi Biblioteki w systemie „Co-Liber” zawierajà 1.850 tytu∏ów czasopism oraz 42.614
tytu∏ów ksià˝ek. W 2004 r. wypo˝yczono prawie 25 tys. woluminów ksià˝ek i czasopism, a czytelni´
odwiedzi∏o ponad 6,3 tys. osób, którym udost´pniono blisko 28 tys. woluminów ksià˝ek
i czasopism.
Kontakt z Centralnà Bibliotekà NBP jest mo˝liwy równie˝ za pomocà poczty elektronicznej:
biblioteka@nbp.pl
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Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• NBP raz na kwarta∏ organizowa∏ konferencje prasowe, podczas których prezentowano
Raporty o inflacji.
• NBP rozpoczà∏ publikowanie projekcji inflacji.
• Z kursów e-learningowych Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP skorzysta∏o oko∏o 20
tysi´cy u˝ytkowników.
• Dà˝àc do poprawy jakoÊci edukacji ekonomicznej w polskich szko∏ach NBP rozpoczà∏ cykl
szkoleƒ dla nauczycieli przedsi´biorczoÊci w szko∏ach ponadgimnazjalnych.
• KilkanaÊcie tysi´cy osób wzi´∏o udzia∏ w Dniach Otwartych NBP.
• NBP dzia∏a∏ na rzecz promocji polskiej kultury i gospodarki poprzez udzia∏ w organizacji
Dni Kultury Polskiej we Frankfurcie nad Menem.
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Zadania realizowane przez Narodowy Bank Polski w ramach obs∏ugi Skarbu Paƒstwa
obejmujà: obs∏ug´ bankowà rachunków bud˝etu paƒstwa, obs∏ug´ zobowiàzaƒ i nale˝noÊci
zagranicznych bud˝etu paƒstwa, obrót skarbowymi papierami wartoÊciowymi i dzia∏ania na rzecz
zarzàdzania d∏ugiem publicznym, w szczególnoÊci d∏ugiem Skarbu Paƒstwa.

9.1. Rachunki bankowe prowadzone przez NBP
Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku Polskim, NBP prowadzi przede wszystkim rachunki
bud˝etu paƒstwa, ale równie˝ innych osób prawnych, za zgodà Prezesa NBP (m.in. ZUS, Fundacja
„Fundusz Wspó∏pracy”) oraz innych podmiotów, których upowa˝nienie do posiadania rachunków
w NBP wynika z ustawy (m.in. Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa).
Prowadzona przez Narodowy Bank Polski obs∏uga rachunków bud˝etu paƒstwa przyczynia
si´ do zapewnienia bezpieczeƒstwa i p∏ynnoÊci rozliczeƒ Êrodków publicznych. W ramach
obs∏ugi Skarbu Paƒstwa NBP prowadzi rachunki bankowe wymienione w art. 190 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych52, w tym rachunki funduszy celowych i zak∏adowych
funduszy Êwiadczeƒ socjalnych jednostek bud˝etowych.

9.1.1. Obs∏uga rachunków bankowych
Narodowy Bank Polski realizuje na rachunkach operacje zwiàzane z dochodami i wydatkami
w formie bezgotówkowej i gotówkowej, zarówno w systemie BankowoÊci Elektronicznej, jak
i metodami tradycyjnymi. Przy realizacji zleceƒ stosuje si´ zasad´, polegajàcà na dokonywaniu
wydatków do wysokoÊci salda Êrodków znajdujàcych si´ na rachunku. NBP wykonuje zlecenia
p∏atnicze klientów w dniu z∏o˝enia ich do realizacji.
W 2004 r. nastàpi∏ dalszy wzrost liczby posiadaczy rachunków korzystajàcych z uruchomionego
w 2002 r. systemu BankowoÊci Elektronicznej „enbepe”. W minionym roku z systemu korzysta∏o
oko∏o 3.340 klientów spoÊród 3.500 obs∏ugiwanych przez NBP (w 2003 r. oko∏o 3.200).
Od dnia 6 wrzeÊnia 2004 r. nastàpi∏o bezpoÊrednie po∏àczenie systemu BankowoÊci
Elektronicznej ze Zintegrowanym Systemem Ksi´gowym (ZSK). Zmiana ta u∏atwi∏a posiadaczom
rachunków zarzàdzanie Êrodkami pieni´˝nymi oraz usprawni∏a przeprowadzanie rozliczeƒ pieni´˝nych. System ZSK umo˝liwi∏ ksi´gowanie on line operacji przeprowadzanych mi´dzy rachunkami
bankowymi prowadzonymi przez NBP. Ponadto posiadaczom rachunków zosta∏y udost´pnione
nast´pujàce funkcje:
• kolejkowanie zleceƒ p∏atniczych w przypadku braku wystarczajàcych Êrodków pieni´˝nych
na rachunku,
• mo˝liwoÊç nadawania priorytetu realizacji dla polecenia przelewu oraz zmiany priorytetu
realizacji dla polecenia przelewu czekajàcego w kolejce i przelewu z przysz∏à datà realizacji,
• mo˝liwoÊç anulowania polecenia przelewu czekajàcego w kolejce i przelewu z przysz∏à datà
realizacji.
W 2004 r. rozpocz´to tak˝e prace zwiàzane z uruchomieniem mi´dzysystemowego interfejsu
B2B, który b´dzie ∏àczy∏ funkcjonujàcy w NBP system ZSK z systemami informatycznymi posiadaczy
rachunków. Kontynuowano, we wspó∏pracy z Ministerstwem Finansów, prace nad okreÊleniem
nowych za∏o˝eƒ obs∏ugi bud˝etu paƒstwa i projektem ustawy o finansach publicznych.
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9.1.2. Rodzaje rachunków prowadzonych przez NBP
W 2004 r. Narodowy Bank Polski obs∏ugiwa∏ 3.500 klientów (w 2003 r. – 3.450). W ramach
ich obs∏ugi oddzia∏y okr´gowe prowadzi∏y oko∏o 12.100 rachunków w z∏otych, w tym:
• 8.240 rachunków bie˝àcych (w 2003 r. – 7.935),
• 2.089 rachunków pomocniczych (w 2003 r. – 1.445),
• 1.479 rachunków funduszy celowych i zak∏adowych funduszy Êwiadczeƒ socjalnych jednostek bud˝etowych (w 2003 r. – 1.024).
W 2004 r. liczba rachunków pomocniczych zwi´kszy∏a si´ blisko o po∏ow´. By∏o to zwiàzane
z otwieraniem przez paƒstwowe jednostki bud˝etowe kolejnych rachunków do obs∏ugi Êrodków
pieni´˝nych pochodzàcych z Unii Europejskiej.
Wzrost liczby rachunków ostatniej z wy˝ej wymienionych kategorii by∏ wynikiem trwajàcego
od 2003 r. zainteresowania ze strony jednostek mo˝liwoÊcià otwierania w oddzia∏ach NBP rachunków
zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych.
Poza rachunkami prowadzonymi w z∏otych, Narodowy Bank Polski otwiera i prowadzi równie˝ rachunki walutowe, w tym dla obs∏ugi Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej.

9.1.3. Tryb obs∏ugi rachunków
Obs∏uga rachunków by∏a prowadzona na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia przez
Narodowy Bank Polski rachunków bankowych w walutach obcych” oraz – do dnia 6 wrzeÊnia 2004 r. –
„Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych w z∏otych dla
podmiotów nieb´dàcych bankami”. Od dnia 6 wrzeÊnia 2004 r. otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w z∏otych odbywa∏o si´ na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy
Bank Polski rachunków bankowych w z∏otych” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych w z∏otych z wykorzystaniem BankowoÊci Elektronicznej”.
Obs∏ug´ rachunków bud˝etu paƒstwa w 2004 r. regulowa∏o ponadto rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu wykonywania bud˝etu paƒstwa i szczegó∏owych zasad obs∏ugi rachunków bankowych bud˝etu paƒstwa oraz zakresu
i terminów sporzàdzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu paƒstwa w ramach obs∏ugi bankowej bud˝etu paƒstwa53.
Obs∏uga klientów by∏a prowadzona przez 16 oddzia∏ów okr´gowych NBP oraz G∏ówny Oddzia∏ Walutowo-Dewizowy NBP.
W 2004 r. nieznacznie zmniejszy∏a si´ liczba posiadaczy rachunków obs∏ugiwanych w trybie
zast´pczej obs∏ugi kasowej i wynios∏a 2.069 (w 2003 r. – 2.107). Zast´pcza obs∏uga kasowa, dokonywana na koszt NBP, jest prowadzona w sytuacji, gdy jednostki majà siedzib´ poza siedzibà
jednostek organizacyjnych NBP.

9.2. Obs∏uga zobowiàzaƒ i nale˝noÊci zagranicznych bud˝etu
paƒstwa
W 2004 r. NBP kontynuowa∏ – na podstawie podpisanych w ubieg∏ych latach umów agencyjnych z Ministrem Finansów – obs∏ug´ zobowiàzaƒ i nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa z tytu∏u:
53
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• zawartych lub gwarantowanych przez Rzàd RP umów kredytowych z mi´dzynarodowymi
instytucjami i organizacjami finansowymi,
• kredytów od mi´dzynarodowych instytucji finansowych udost´pnionych podmiotom
krajowym,
• cz∏onkostwa Polski w tych organizacjach,
• kredytów i po˝yczek otrzymanych od rzàdów innych paƒstw.
W 2004 r. obs∏ugiwano:
• 56 umów rzàdowych (w 2003 r. – 52),
• 51 umów gwarancyjnych (w 2003 r. – 48),
• 5 umów o udost´pnienie Êrodków kredytów podmiotom krajowym (w 2003 r. – 6) – w tym
dwie umowy o administrowanie kredytami Banku Âwiatowego na Rozwój Rolnictwa oraz
Rozwój Instytucji Finansowych, udost´pnionymi bankom krajowym. NBP nadzorowa∏ sp∏at´
zobowiàzaƒ przez trzy banki.
Nowe umowy rzàdowe dotyczy∏y kredytów zaciàgni´tych w Europejskim Banku Inwestycyjnym
– na finansowanie programów poprawy infrastruktury – i w Banku Âwiatowym – na restrukturyzacj´
sektora w´glowego oraz utrzymanie i popraw´ infrastruktury drogowej.
Nowe umowy gwarancyjne dotyczy∏y kredytów udzielonych polskim bankom komercyjnym
przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy na finansowanie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz jednostek samorzàdu terytorialnego,
projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej oraz kredytu dla PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. na cz´Êciowe sfinansowanie projektu zwi´kszenia przepustowoÊci sieci
kolejowej w Polsce.
Dzia∏ajàc jako depozytariusz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Âwiatowego i jego agend, NBP obs∏ugiwa∏ w 2004 r. 22 skrypty d∏u˝ne wystawione przez Rzàd RP
w zwiàzku z cz∏onkostwem Polski w tych organizacjach.

9.3. Obs∏uga obrotu skarbowymi papierami wartoÊciowymi
9.3.1. Przetargi skarbowych papierów wartoÊciowych
W 2004 r. NBP, pe∏niàc funkcj´ agenta emisji skarbowych papierów wartoÊciowych, zorganizowa∏ 49 przetargów na bony skarbowe (w 2003 r. – 51) i 40 przetargów obligacji (w tym 18
przetargów uzupe∏niajàcych).
Poda˝ bonów skarbowych wynios∏a 49 mld z∏ i by∏a ni˝sza o 8 mld z∏ ni˝ w 2003 r. Nominalny
popyt wyniós∏ 132,4 mld z∏. WartoÊç przyj´tych ofert wynios∏a 48,7 mld z∏ (w 2003 r. – 56,9 mld z∏).
Na przetargach obligacji sprzedawane by∏y papiery wartoÊciowe:
• dwuletnie zerokuponowe: poda˝ – 30,3 mld z∏, popyt – 69,2 mld z∏, sprzeda˝ – 28,9 mld z∏,
• dziesi´cioletnie o oprocentowaniu sta∏ym: poda˝ – 26,7 mld z∏, popyt – 67,5 mld z∏, sprzeda˝
– 25,4 mld z∏,
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• trzy- i siedmioletnie o oprocentowaniu zmiennym: poda˝ – 8,6 mld z∏, popyt – 23,6 mld z∏,
sprzeda˝ – 6,3 mld z∏.
We wrzeÊniu odby∏ si´ przetarg obligacji dwudziestoletniej o oprocentowaniu sta∏ym.
WartoÊç poda˝y wynios∏a ∏àcznie 1,2 mld z∏, zg∏oszonego popytu 2 mld z∏, a sprzeda˝y – 1,2 mld z∏.
W sierpniu 2004 r. rozpocz´∏a si´ emisja nowej obligacji indeksowanej o oprocentowaniu
sta∏ym i terminie wykupu w 2016 r. Ministerstwo Finansów okreÊli∏o poda˝ na 2,7 mld z∏; zg∏oszono
nominalny popyt na 10,1 mld z∏, a wartoÊç przyj´tych ofert wynios∏a 2,6 mld z∏. Obligacja ta
podlega indeksacji wed∏ug wspó∏czynnika obliczonego przez Ministra Finansów na podstawie
wskaênika referencyjnego. Do jego obliczania stosowany jest miesi´czny wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych, podawany do wiadomoÊci publicznej w drodze obwieszczenia Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.

9.3.2. Prace nad systemem Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych
W 2004 r. NBP wspó∏pracowa∏ z Ministerstwem Finansów w opracowywaniu kryteriów
wyboru oraz zasad i metod oceny banków kandydujàcych do funkcji Dealera Skarbowych Papierów
WartoÊciowych (DSPW). W ramach wspó∏pracy zweryfikowano zakres sprawozdawczoÊci –
wprowadzone zmiany dotyczy∏y systemu SKARBNET dostarczajàcego danych niezb´dnych do oceny
DSPW i kandydatów do pe∏nienia tej funkcji54. NBP przekazywa∏ do Ministerstwa Finansów kwartalne oceny aktywnoÊci banków kandydujàcych do funkcji DSPW na rynku pierwotnym bonów i obligacji skarbowych oraz na rynku transakcji pochodnych. Na podstawie sprawozdaƒ banków kandydujàcych do funkcji DSPW NBP opracowywa∏ miesi´czny raport AktywnoÊç banków na rynkach finansowych, który przekazywano Ministerstwu Finansów oraz bankom sprawozdajàcym.
NBP organizowa∏ fixing skarbowych papierów wartoÊciowych na platformie elektronicznej
wybranej przez Ministerstwo Finansów. Pe∏nienie przez NBP funkcji organizatora fixingu
na platformie elektronicznej MTS-Poland mia∏o na celu popraw´ przejrzystoÊci obrotu papierami
wartoÊciowymi55. Ponadto przedstawiciele NBP uczestniczyli w organizowanych przez Ministerstwo Finansów comiesi´cznych spotkaniach Rady Uczestników Rynku.
W ramach wspó∏pracy z Ministerstwem Finansów, b´dàcym emitentem skarbowych
papierów wartoÊciowych, NBP wykonywa∏ czynnoÊci kontrolne w bankach, których rachunki
i konta depozytowe papierów wartoÊciowych sà prowadzone w Rejestrze Papierów
WartoÊciowych.

9.4. Dzia∏ania na rzecz zarzàdzania d∏ugiem publicznym
9.4.1. Usprawnienie obrotu skarbowymi papierami wartoÊciowymi
W 2004 r. kontynuowano zapoczàtkowane w paêdzierniku 2003 r. prace majàce na celu
usprawnienie obrotu skarbowymi papierami wartoÊciowymi. Do oprogramowania przeznaczonego
do przesy∏ania ofert i zleceƒ, zainstalowanego u podmiotów uczestniczàcych w prowadzonym
przez NBP Rejestrze Papierów WartoÊciowych, dodano wersj´ wielostanowiskowà. Pozwoli∏o to
na ca∏kowità rezygnacj´ z papierowej obs∏ugi przetargów sprzeda˝y bonów i obligacji skarbowych.

54

G∏ównym celem systemu DSPW jest wyodr´bnienie grupy banków (tzw. primary dealers), które w zamian za
okreÊlone przywileje zobowiàzujà si´ do zapewnienia p∏ynnoÊci, przejrzystoÊci i efektywnoÊci rynku skarbowych
papierów wartoÊciowych.
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Banki DSPW majà obowiàzek codziennego kwotowania na zorganizowanym elektronicznym rynku wtórnym
(MTS–Poland) cen kupna i sprzeda˝y obligacji skarbowych (g∏ównie emisji bazowych), zawierania transakcji zgodnie
z cenà przyj´tà na MTS–Poland oraz informowania rynku o tych kwotowaniach w czasie rzeczywistym.
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Wprowadzanie przez Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych ofert bezpoÊrednio
do systemu znacznie skróci∏o czas rozstrzygania i og∏aszania przez Ministerstwo Finansów wyników
przetargu (do jednej godziny po jego zakoƒczeniu), a przez to ograniczy∏o ryzyko zmiany warunków rynkowych. Umo˝liwi∏o tak˝e organizowanie przetargów uzupe∏niajàcych, w tym samym
dniu, tu˝ po przetargu podstawowym.

9.4.2. Operacje zamiany obligacji
W 2004 r. NBP, podobnie jak w 2003 r., przeprowadzi∏ ogó∏em 12 przetargów zamiany obligacji.
Ministerstwo Finansów, dà˝àc do równomiernego roz∏o˝enia p∏atnoÊci z tytu∏u obs∏ugiwanego
i wykupywanego d∏ugu w kolejnych latach, a tak˝e zak∏adajàc wzrost Êredniej zapadalnoÊci d∏ugu,
odkupi∏o obligacje o wartoÊci nominalnej 19,26 mld z∏, wydajàc w zamian obligacje o wartoÊci
20,25 mld z∏ (w stosunku do 2003 r. wzrost odpowiednio o 12,73 mld z∏ i 13,45 mld z∏).
Na wzrost wartoÊci odkupu i sprzeda˝y zamiany obligacji skarbowych w 2004 r. mia∏y
bezpoÊredni wp∏yw wzrastajàce potrzeby po˝yczkowe paƒstwa, a tak˝e utrzymywanie bezpiecznego
poziomu p∏ynnoÊci bud˝etu paƒstwa (ograniczenie ryzyka refinansowania przy wykupie du˝ych
emisji). Poza tym obligacje by∏y sprzedawane (zamieniane) zgodnie z zapotrzebowaniem rynku,
a oferty sk∏adane przez inwestorów odpowiada∏y Ministerstwu Finansów w danych warunkach
rynkowych.
Wi´kszoÊç obligacji sprzedawanych przez Ministerstwo Finansów na przetargach zamiany
stanowi∏y obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta∏ym (85,2 %). Udzia∏ tych obligacji w zad∏u˝eniu
Skarbu Paƒstwa wp∏ywa na ograniczenie ryzyka zwiàzanego ze zmiennoÊcià kosztów jego obs∏ugi
oraz na zwi´kszenie stopnia przewidywalnoÊci tych kosztów.

9.4.3. Dzia∏alnoÊç Komitetu Zarzàdzania D∏ugiem Publicznym
Od 1994 r. dzia∏a Komitet Zarzàdzania D∏ugiem Publicznym, powo∏any na mocy porozumienia
pomi´dzy Narodowym Bankiem Polskim a Ministrem Finansów, dzia∏ajàcym w imieniu Skarbu
Paƒstwa. Komitet koordynuje dzia∏ania zwiàzane z bie˝àcym i d∏ugofalowym zarzàdzaniem
d∏ugiem publicznym (realizowane przez MF) oraz z politykà monetarnà i p∏atniczà (realizowane
przez NBP). Cele Komitetu to wypracowanie d∏ugoterminowej strategii zaciàgania d∏ugu, minimalizacja kosztów obs∏ugi d∏ugu, eliminowanie zagro˝enia kryzysem finansów publicznych oraz
stworzenie p∏ynnych rynków finansowych.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• NBP obs∏ugiwa∏ 3.500 klientów i prowadzi∏ 12.100 rachunków.
• Liczba korzystajàcych z systemu BankowoÊci Elektronicznej wzros∏a z 3.200 w 2003 r. do
3.340 w 2004 r.
• NBP uczestniczy∏ w opracowywaniu kryteriów wyboru oraz zasad i metod oceny banków
kandydujàcych do funkcji Dealera Skarbowych Papierów WartoÊciowych.
• NBP prowadzi∏ dzia∏ania usprawniajàce obrót skarbowymi papierami wartoÊciowymi.
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W 2004 r. koncentrowano si´ na prowadzeniu bie˝àcych badaƒ makroekonomicznych oraz
opracowywaniu prognoz gospodarczych i monetarnych. Prace badawcze dotyczy∏y g∏ównie
skutecznoÊci polityki pieni´˝nej, procesów inflacyjnych, kreacji pieniàdza, finansów publicznych,
koniunktury gospodarczej, popytu konsumpcyjnego, bilansu p∏atniczego, kursu walutowego. Efekty
prac s∏u˝y∏y projektowaniu polityki monetarnej i kursowej. Ponadto zintensyfikowano badania
zwiàzane z uczestnictwem w ERM II (Exchange Rate Mechanism II) i przystàpieniem do strefy euro.
Wyniki badaƒ by∏y wykorzystywane do przygotowania projektów uchwa∏ i dokumentów Rady
Polityki Pieni´˝nej oraz pozosta∏ych materia∏ów przekazywanych RPP.

10.1. Badania zwiàzane z uczestnictwem w ERM II i strefie euro
• Analiza procesu przyst´powania do ERM II i strefy euro
Przeprowadzono analizy dotyczàce instytucjonalnych i proceduralnych aspektów przystàpienia
Polski do ERM II i strefy euro. Zbadano sekwencje wydarzeƒ prowadzàcych do wprowadzenia euro, zidentyfikowano instytucje oraz gremia decyzyjne bioràce udzia∏ w procesie,
a tak˝e zadania i obowiàzki cià˝àce na zaanga˝owanych instytucjach na poszczególnych
etapach procesu wprowadzania euro. Na podstawie przeprowadzonych analiz zbudowano
scenariusze wejÊcia do strefy euro.
• Badania zwiàzane z udzia∏em polskiej waluty w systemie Exchange Rate Mechanism II (ERM II)
– Opracowanie strategii polityki pieni´˝nej w ramach ERM II.
W ramach realizacji zadania prowadzono badania nad optymalnym momentem wstàpienia
do ERM II oraz dopuszczalnym poziomem deficytu bud˝etowego w momencie przystàpienia
do ERM II. Zagadnienie to by∏o tematem wielu publikacji krajowych i zagranicznych.
– Ustalenie optymalnego parytetu centralnego z∏otego w ERM II.
W wyniku prac prowadzonych w 2004 r. zaktualizowano optymalny poziom realnego
efektywnego kursu z∏otego.
• Analiza korzyÊci i kosztów przystàpienia do strefy euro
Przystàpienie do Unii Europejskiej otworzy∏o Polsce mo˝liwoÊç uczestniczenia w strefie euro,
a tym samym prowadzenia wspólnej polityki pieni´˝nej w ramach UGW. Celem badania
by∏o dokonanie oceny korzyÊci i kosztów wprowadzenia wspólnej waluty, pozwalajàce
na wybranie optymalnej strategii przyj´cia wspólnej waluty. Szczegó∏owe wyniki analizy
opublikowano w Raporcie na temat korzyÊci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro.
• Analiza Raportów o konwergencji Komisji Europejskiej i EBC
Dokonano analizy porównawczej Raportów o konwergencji, oceniajàcych stopieƒ
przygotowania m.in. paƒstw cz∏onkowskich z derogacjà do wprowadzenia euro. W opracowaniu wskazano na ró˝nice w interpretacji stopnia wype∏nienia kryteriów konwergencji
przez poszczególne paƒstwa.
• Analizy bie˝àce
Ponadto analizowano: bie˝àce prace instytucji unijnych oraz wp∏yw rozwiàzaƒ wprowadzanych w UE na sytuacj´ gospodarczà w Polsce lub sytuacj´ poszczególnych sektorów
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i grup spo∏ecznych (w tym zagadnienia zwiàzane z: nowà perspektywà finansowà UE
na lata 2007–2013, realizacjà Strategii lizboƒskiej, zmianami Paktu StabilnoÊci i Wzrostu
oraz stopniem wykorzystania funduszy strukturalnych).

10.2. Badania przedsi´biorstw i gospodarstw domowych
• Kwartalne badania ankietowe sytuacji ekonomicznej przedsi´biorstw
W 2004 r. badanie ankietowe zosta∏o poszerzone o nowe obszary tematyczne: nastroje
przedsi´biorstw przed przystàpieniem Polski do UE, ocen´ sytuacji po wejÊciu do UE oraz
naciski p∏acowe.
W raporcie zawierajàcym dane z ankiety rocznej NBP opisano w szerszym zakresie relacje
przedsi´biorstw z bankami kredytujàcymi oraz mechanizmy kszta∏towania cen i p∏ac.
Ponadto, w 2004 r. przeprowadzono sonda˝e telefoniczne wÊród przedsi´biorstw
wspó∏pracujàcych z NBP, dotyczàce: dynamiki cen po przystàpieniu Polski do UE, oceny
aktywnoÊci inwestycyjnej, nacisków p∏acowych oraz reakcji przedsi´biorstw na zmiany
kursu walutowego.
• Analizy sytuacji przedsi´biorstw
W 2004 r. kontynuowano prace analityczne zwiàzane z badaniem sytuacji przedsi´biorstw.
Przygotowana zosta∏a analiza Wp∏yw przyjmowanego przez Polsk´ prawa UE na sytuacj´
przedsi´biorstw, w szczególnoÊci ma∏ych i Êrednich. W materiale przedstawiono bariery
i korzyÊci z funkcjonowania i rozwoju przedsi´biorstw w zwiàzku z przyj´ciem regulacji
wspólnotowych. Analiza koncentruje si´ na obszarach, na których wp∏yw ten jest szczególnie odczuwalny (m.in. w zakresie regulacji dotyczàcych cen produktów i us∏ug, procesu produkcji i mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej). Opisano sytuacj´ ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw w sektorach, w których obcià˝enia wynikajàce z koniecznoÊci
spe∏nienia wymogów UE sà szczególnie wysokie, tzn. w sektorze produkcji i przetwórstwa
mi´sa oraz produkcji i przetwórstwa mleka. Ostatnia cz´Êç analizy przedstawia aktualny
stan prac nad poprawà jakoÊci legislacji (better regulation) w odniesieniu do ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw.
• Badanie aktywnoÊci gospodarczej w uj´ciu regionalnym
W 2004 r. opracowano koncepcj´ modyfikacji systemu badaƒ regionalnych, opierajàc si´
na doÊwiadczeniach Banku Anglii.
• Wprowadzenie systemu badania koniunktury konsumenckiej
Wspólnie z GUS Narodowy Bank Polski prowadzi∏ badania kondycji gospodarstw domowych
w cyklu miesi´cznym (w 2003 r. w okresach kwartalnych). W 2004 r. badaniami obj´to
bud˝ety gospodarstw domowych. Opracowano metodyk´ analiz i wypracowano koncepcj´
cyklicznej informacji o kondycji gospodarstw domowych z uwzgl´dnieniem danych
rzeczywistych pochodzàcych ze statystyki publicznej.
• Badanie zale˝noÊci mi´dzy rynkiem pracy a politykà pieni´˝nà
Przedmiotem analiz by∏ wp∏yw polityki pieni´˝nej na kszta∏towanie sytuacji na rynku pracy
oraz poziom zatrudnienia i bezrobocia (w szczególnoÊci w zakresie mo˝liwoÊci wp∏ywu
polityki pieni´˝nej na sfer´ realnà gospodarki).
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• Wprowadzenie systemu badania wp∏ywu struktury gospodarki na procesy inflacyjne
Prowadzono analizy dynamiki produkcji, nak∏adów inwestycyjnych, sytuacji finansowej
przedsi´biorstw oraz projekcji wykorzystania PKB na potrzeby badania uwarunkowaƒ
inflacji i prowadzenia polityki monetarnej. W ramach zadania prowadzone sà równie˝ prace
zmierzajàce do stworzenia modeli gospodarki polskiej. Pierwszym opracowanym modelem
jest wielorównaniowy, kwartalny model makroekonomiczny gospodarki polskiej ECMOD.
S∏u˝y on sporzàdzaniu prognoz g∏ównych wielkoÊci makroekonomicznych oraz
przeprowadzaniu symulacji, umo˝liwiajàcych kwantyfikacj´ wp∏ywu polityki gospodarczej
oraz zewn´trznych szoków na wielkoÊci makroekonomiczne.
W ramach zadania kontynuowano wspó∏prac´ z Bankiem Âwiatowym w zakresie budowy
strukturalnego modelu gospodarki polskiej. Jest to model równowagi ogólnej (Computable
General Equilibrium – CGE), opisujàcy procesy zachodzàce w polskiej gospodarce
(kszta∏towanie si´ procesów produkcyjnych, przep∏yw dochodów i wydatków pomi´dzy
sektorami, proces akumulacji kapita∏u). Model b´dzie wykorzystywany do prognozowania
zmian zachodzàcych w gospodarce w zwiàzku ze zmianami struktury dochodów podatkowych i wydatków sektora rzàdowego. W poczàtkowym okresie u˝ytkowania model b´dzie
stosowany do prognozowania wp∏ywu zmian w systemie podatkowym na rynek pracy.
Mo˝e byç te˝ wykorzystywany do okreÊlania transferów z UE na procesy redystrybucji
i rozwój polskiej gospodarki.
Prace analityczne obejmowa∏y równie˝:
– analiz´ doÊwiadczeƒ wybranych krajów w systemie ERM II (Grecja, Litwa),
– analiz´ oczekiwaƒ inflacyjnych osób prywatnych na podstawie badaƒ ankietowych.

10.3. Inne badania makroekonomiczne
• Analizy i prognozy kursu z∏otego
Udoskonalono model ekonometryczny s∏u˝àcy do prognozowania kursu z∏otego oraz
kontynuowano prace nad iloÊciowà analizà czynników wp∏ywajàcych na poziom kursu
z∏otego. Prace analityczne dotyczy∏y w szczególnoÊci: aktualizacji obliczeƒ optymalnego
parytetu EUR/PLN w systemie ERM II (metodyka i wyniki analiz w tym zakresie zosta∏y
zaprezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych), wp∏ywu kursu
walutowego na podstawowe zmienne makroekonomiczne w polskiej gospodarce, wprowadzenia zmian w metodzie liczenia jednostkowych kosztów pracy w ramach badaƒ
nad konkurencyjnoÊcià gospodarki.
• Analizowanie i modelowanie bilansu p∏atniczego
Udoskonalono model prognostyczny bilansu p∏atniczego, w tym przede wszystkim
w zakresie eksportu i importu.
• Analizowanie sytuacji finansowej sektora finansów publicznych, badanie relacji pomi´dzy
politykà pieni´˝nà a politykà fiskalnà
• W ramach prac badawczych opracowano model prognozowania d∏ugu publicznego
i zdezagregowanà metod´ obliczania cyklicznie skorygowanego deficytu sektora finansów
publicznych dla Polski. Prowadzono prace nad kwartalnym modelem makroekonometrycznym
gospodarki polskiej ECMOD. Ponadto przeprowadzono analizy: dzia∏ania automatycznych
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stabilizatorów koniunktury, êróde∏ nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych
w Polsce, skutecznoÊci regu∏ fiskalnych w krajach UE, ekonomicznych skutków wsparcia
udzielanego przez paƒstwo osobom niepe∏nosprawnym wraz z przedstawieniem propozycji
kompleksowych rozwiàzaƒ w tym zakresie.
• Badania nad poziomem naturalnej stopy procentowej w Polsce
W ramach zadania przygotowano opracowanie The Information Content of the Natural
Rate of Interest: the Case of Poland.
• Analiza procesów monetarnych i kredytowych w polskiej gospodarce na tle doÊwiadczeƒ
mi´dzynarodowych
W ramach prac przeanalizowano zagadnienia: zale˝noÊci kredytu dla przedsi´biorstw i gospodarstw domowych oraz poda˝y pieniàdza od stóp procentowych i innych zmiennych
ekonomicznych, kreacji pieniàdza we wspó∏czesnym systemie bankowym oraz wp∏ywu
przystàpienia do strefy euro na ekspansj´ kredytowà w krajach Europy Ârodkowej. Wyniki
analiz wykorzystano w cyklicznych prognozach poda˝y pieniàdza, Raportach o Inflacji,
jak równie˝ w materia∏ach przygotowywanych dla EBC pt. Biannual Monetary Policy
Coordination Exercise.
• Analiza przejrzystoÊci i komunikacji w polityce pieni´˝nej w Polsce i w innych krajach
realizujàcych strategi´ bezpoÊredniego celu inflacyjnego (BCI).
Przeanalizowano zasady informowania o polityce pieni´˝nej w wybranych bankach
centralnych. Uzyskane wyniki przedstawiono w opracowaniu Strategia bezpoÊredniego
celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych.
• Dostosowanie prognozowania makroekonomicznego do praktyki EBC
Przygotowano model równowagi ogólnej, pozwalajàcy na prognozowanie podstawowych
kategorii makroekonomicznych. Zbudowano model dla gospodarki zamkni´tej, który
umo˝liwia wariantowà ocen´ skutków polityki pieni´˝nej. W ramach badaƒ nad rozwojem
stochastycznych metod prognostycznych przygotowano oprogramowanie, które pozwala
na prognozowanie Êcie˝ek cen najbardziej zale˝nych od szoków (np. Êcie˝ka cen ˝ywnoÊci),
jak równie˝ liczenie nowych wskaêników inflacji bazowej.
• Analizy i monitorowanie stopnia integracji polskiej gospodarki z UE i Eurosystemem
w porównaniu z innymi krajami
Pracami obj´to dwa obszary badawcze: integracja a zmiany strukturalne w handlu
zagranicznym oraz integracja a bilans p∏atniczy. Przeanalizowano wp∏yw przystàpienia
Polski do UE na bilans p∏atniczy, poziom rezerw walutowych i mi´dzynarodowà pozycj´
inwestycyjnà.
W rezultacie przygotowano dwa opracowania: Development of the trade links between
Poland and the European Union in the years 1992-2002 oraz Zmiany struktury
eksportu krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej do UE. Ponadto kontynuowano analizy
doÊwiadczeƒ wybranych krajów UE w zakresie wp∏ywu akcesji na bilans p∏atniczy
i rezerwy walutowe.
• Analizy koniunktury mi´dzynarodowej, w tym sytuacji gospodarczej w krajach UE
Badania obj´∏y monitorowanie aktualnych tendencji w zakresie popytu zewn´trznego i cen
Êwiatowych, w tym ropy naftowej. Prace analityczne dotyczy∏y w szczególnoÊci: przyczyn
i konsekwencji nierównowagi w gospodarce USA, wp∏ywu cen ropy naftowej na go-
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spodark´ Êwiatowà, perspektyw rozwoju gospodarki Chin oraz kszta∏towania si´ polityki
stóp procentowych w wybranych krajach prowadzàcych strategi´ BCI.
• Analizy gospodarek krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej.
Sporzàdzono Raport na temat sytuacji gospodarczej w krajach Europy Ârodkowej
i Wschodniej w 2003 r., ze szczególnym uwzgl´dnieniem polityki fiskalnej, a tak˝e
kwartalne aneksy statystyczne. Ponadto przygotowano opracowania porównawcze Polski
na tle grupy krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej, dotyczàce konkurencyjnoÊci, polityki
pieni´˝nej i kursu walutowego.

10.4. Badania dotyczàce rozwoju i stabilnoÊci systemu
finansowego
W 2004 r. NBP kontynuowa∏ badania dotyczàce ró˝nych aspektów stabilnoÊci systemu
finansowego, w tym rozwoju polskiego systemu finansowego i poszczególnych jego segmentów.
Najwa˝niejsze prace obj´∏y:
• Opublikowanie Raportu o stabilnoÊci systemu finansowego, w którym zaprezentowano
wyniki badaƒ stabilnoÊci sektora bankowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego. W 2004 r.
NBP po raz pierwszy opublikowa∏ pó∏rocznà, skróconà wersj´ Raportu o stabilnoÊci.
• Kontynuowano rozpocz´te w 2003 r. badania ankietowe wÊród banków nt. sytuacji
na rynku kredytowym. Wyniki kwartalnych ankiet, po przedstawieniu Radzie Polityki
Pieni´˝nej, by∏y publikowane na stronie internetowej NBP.
• W 2004 r. zakoƒczone zosta∏y prace nad Raportem o rozwoju systemu finansowego
w Polsce w latach 2002-2003, który opisuje tendencje rozwojowe poszczególnych
segmentów krajowego systemu finansowego i zawiera porównania z sytuacjà krajów
regionu i krajów UE. W Raporcie przedstawiono tak˝e prawdopodobne scenariusze dalszego
rozwoju instytucji i rynków finansowych w Polsce oraz bariery ich rozwoju. Kolejne edycje
Raportu b´dà si´ ukazywaç cyklicznie i obejmowaç okres jednego roku.
• NBP uczestniczy∏ w badaniu rozwoju Êwiatowego rynku walutowego i pozagie∏dowych
instrumentów pochodnych. W projekcie tym, koordynowanym przez Bank Rozrachunków
Mi´dzynarodowych, uczestniczy∏y banki centralne i w∏adze monetarne 52 krajów.
Wst´pne wyniki badania obrotów na Êwiecie i w Polsce zosta∏y opublikowane we wrzeÊniu
2004 r.
• Ukoƒczono prace badawcze nad modelem wczesnego ostrzegania przed kryzysem
walutowym dla Polski. Za pomocà metod analizy sygna∏owej i modeli ekonometrycznych
zbadano wp∏yw czynników makroekonomicznych na ryzyko wystàpienia kryzysu walutowego. Opracowany model umo˝liwia dokonywanie comiesi´cznych prognoz
prawdopodobieƒstwa wystàpienia kryzysu w Polsce w wybranym horyzoncie czasowym.
• Przygotowano analiz´ dotyczàcà instytucjonalnych uwarunkowaƒ stabilnoÊci finansowej
w Polsce i kilku wybranych krajach (jest to pierwsze opracowanie tego rodzaju w Polsce).
• Prowadzono badania poÊwi´cone wybranym tematom zwiàzanym ze stabilnoÊcià finansowà
(ich wyniki publikowano w miesi´czniku Bank i Kredyt). Badania dotyczy∏y m.in. kwestii zaanga˝owania banków centralnych w zarzàdzanie kryzysami finansowymi, rozwiàzaniom
prawnym dotyczàcym upad∏oÊci konsumenckiej oraz analizie porównawczej systemów
gwarantowania depozytów.
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• Na bie˝àco Êledzono zmiany i tendencje wyst´pujàce na Êwiatowych rynkach finansowych,
w tym w zakresie rozwoju infrastruktury rynków finansowych, oraz monitorowano
inicjatywy zwiàzane z integracjà europejskiego rynku finansowego.

10.5. Cykl seminariów wewn´trznych Wspó∏czesna polityka
pieni´˝na w 2004 r.
W 2004 r. NBP zainaugurowa∏ cykl seminariów wewn´trznych pt. „Wspó∏czesna polityka
pieni´˝na”. Jednym z istotnych omawianych zagadnieƒ by∏o prowadzenie polityki pieni´˝nej
w warunkach niepewnoÊci. Prelegentami byli zarówno teoretycy, jak i praktycy w dziedzinie
polityki pieni´˝nej z ró˝nych krajów.
W 2004 r. odby∏y si´ nast´pujàce prezentacje:
• Czy bank centralny powinien reagowaç na szoki poda˝owe?
• Czy wysoki poziom PKB mo˝e byç êród∏em niepokoju?
• Jak instytucje powinny reagowaç na zbyt szybkie tempo wzrostu potencjalnego PKB?
• Efektywna alokacja d∏ugu publicznego w czasie.
• General Equilibrium Models.
• Wprowadzenie do koncepcji analizy bayesowskiej.
• Model regresji liniowej oraz równanie autoregresyjne rz´du p.
• Metody Monte Carlo wykorzystywane w klasycznej oraz bayesowskiej ekonometrii.

10.6. Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez NBP
W 2004 r. Narodowy Bank Polski rozwija∏ dzia∏alnoÊç majàcà na celu wymian´ doÊwiadczeƒ
pomi´dzy przedstawicielami banków centralnych i mi´dzynarodowych instytucji finansowych
poprzez organizowanie konferencji naukowych i specjalistycznych seminariów.
• W dniach 7-8 paêdziernika 2004 r. odby∏a si´ konferencja naukowa pt. BankowoÊç
centralna a system finansowy. Celem konferencji by∏a wymiana poglàdów na temat
wzajemnych powiàzaƒ pomi´dzy bankami centralnymi a systemem finansowym, roli
i pozycji banku centralnego oraz wyzwaƒ, które pojawiajà si´ w wyniku globalizacji oraz
niestabilnoÊci finansowej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele banków centralnych,
instytucji finansowych i Êrodowisk naukowych z ca∏ego Êwiata.
• W dniach 15-18 wrzeÊnia 2004 r. NBP by∏ wspó∏organizatorem (razem z Instytutem Rozwoju
Gospodarczego, SGH i GUS) konferencji CIRET pt. Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys) jest mi´dzynarodowà organizacjà skupiajàcà oÊrodki badania koniunktury z ca∏ego Êwiata. Podczas konferencji omówiono mo˝liwoÊç wykorzystania wyników badaƒ do oceny aktualnych tendencji rozwojowych w poszczególnych krajach oraz zagadnienia dotyczàce formu∏owania krótko- i Êredniookresowych prognoz. W konferencji wzi´li udzia∏ przedstawiciele takich instytucji, jak:
OECD, Eurostat, Komisja Europejska, Institut for Economic Research, oraz naukowcy z polskich
oÊrodków akademickich i oÊrodków badania koniunktury.
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• W 2004 r. w NBP zorganizowano 13 otwartych seminariów naukowych, poÊwi´conych
m.in. polityce pieni´˝nej, uwarunkowaniom stabilnoÊci finansowej, zarzàdzaniu d∏ugiem
publicznym oraz rozwojowi instrumentów pochodnych. Podczas seminariów swoje prace
prezentowali pracownicy NBP oraz wyk∏adowcy uczelni polskich i zagranicznych. Zestawienie
tematów seminariów zawiera za∏àcznik 9 do Raportu.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• Opublikowano Raport na temat korzyÊci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro.
• Rozszerzono badania ankietowe przedsi´biorstw.
• Udoskonalono model prognostyczny bilansu p∏atniczego.
• Opracowano:
– model wczesnego ostrzegania przed kryzysem walutowym dla Polski,
– model prognozowania d∏ugu publicznego,
– metod´ obliczania skorygowanego deficytu sektora finansów publicznych.
• Przeprowadzono analiz´ instytucjonalnych uwarunkowaƒ stabilnoÊci finansowej w Polsce
i kilku wybranych krajach.
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W zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., jednym z najwa˝niejszych
dzia∏aƒ NBP by∏o sukcesywne wprowadzanie wymagaƒ Europejskiego Banku Centralnego w zakresie
zadaƒ statystycznych. Prace dostosowawcze by∏y prowadzone równolegle w kilku dziedzinach –
przede wszystkim w statystyce pieni´˝nej, bankowej i finansowej oraz bilansie p∏atniczym.
Dotyczy∏y tak˝e nowych obszarów, takich jak rachunki finansowe, statystyka pozosta∏ych instytucji
poÊrednictwa finansowego oraz statystyka emisji papierów wartoÊciowych. Ponadto, ze wzgl´du
na na∏o˝enie przez EBC na bank centralny zadaƒ koordynacyjnych w stosunku do obszarów,
za które NBP nie jest bezpoÊrednio odpowiedzialny, podj´to dzia∏ania zmierzajàce do spe∏nienia
(we wspó∏pracy z odpowiednimi instytucjami) wymagaƒ EBC w zakresie statystyki sektora instytucji
rzàdowych i samorzàdowych oraz statystyki sektora realnego.
Realizujàc zadania w zakresie polityki pieni´˝nej, Narodowy Bank Polski w du˝ym stopniu
opiera∏ si´ na samodzielnie pozyskiwanych i opracowywanych danych statystycznych. Informacje
publikowane przez NBP stanowi∏y jednà z podstawowych przes∏anek podejmowania decyzji ekonomicznych przez odbiorców zewn´trznych. Ponadto NBP przekazywa∏ informacje sprawozdawcze
instytucjom mi´dzynarodowym.
KoniecznoÊç ujednolicenia i usprawnienia procesu pozyskiwania i gromadzenia danych
statystycznych zarówno na potrzeby analiz wewn´trznych, jak równie˝ dla zewn´trznych odbiorców
i dostawców danych by∏a powodem stworzenia w NBP Zintegrowanej Bazy Danych Ekonomicznych
(ZBDE). Nowa baza zapewnia pracownikom NBP dost´p do aktualnych zbiorów danych w formie
szeregów czasowych i umo˝liwia dokonywanie zarówno prostych, jak i zaawansowanych przekszta∏ceƒ. ZBDE przyczyni∏a si´ tak˝e do usprawnienia wymiany danych pomi´dzy NBP a Bankiem
Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS) i EBC. Przewiduje si´, ˝e na podstawie danych zawartych
w bazie ZBDE i bazie BIS w przysz∏oÊci b´dzie opracowywany cykliczny raport, prezentujàcy
najwa˝niejsze wskaêniki ekonomiczne Polski na tle Europy.

11.1. Zadania w zakresie statystyki monetarnej, finansowej, bilansu p∏atniczego oraz mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Zadania statystyczne w 2004 r. obejmowa∏y przede wszystkim:
• gromadzenie, weryfikacj´ poprawnoÊci, przetwarzanie oraz bie˝àcà analiz´ danych
w zakresie:
– bilansu p∏atniczego, zad∏u˝enia zagranicznego i mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej,
– informacji bilansowej banków pozyskiwanej do celów prowadzonej przez NBP polityki
pieni´˝nej oraz celów nadzorczych, a tak˝e na potrzeby EBC,
– stóp procentowych stosowanych przez banki;
• przygotowanie zestawieƒ oraz publikacji na podstawie danych uzyskanych od podmiotów
sprawozdawczych;
• interpretacj´ zjawisk monetarnych oraz operacji w zakresie bilansu p∏atniczego na potrzeby
bie˝àcej obserwacji zjawisk pieni´˝nych;
• przetwarzanie i interpretacj´ informacji dotyczàcych sytuacji finansowej przedsi´biorstw;
• prace nad metodykà statystyki monetarnej, bilansu p∏atniczego oraz statystyki sektora
instytucji rzàdowych i samorzàdowych;
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• modyfikowanie systemów informatycznych s∏u˝àcych do zbierania i przetwarzania informacji statystycznych;
• dalsze udoskonalanie metod zbierania i przetwarzania danych oraz sposobów ich prezentacji.
W 2004 r. zintensyfikowano prace nad rozszerzeniem zakresu prowadzonych badaƒ
statystycznych o nowe obszary: kwartalne rachunki finansowe, statystyk´ pozosta∏ych instytucji
poÊrednictwa finansowego, statystyk´ emisji papierów wartoÊciowych. W zakresie statystyki
sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych NBP wspó∏pracowa∏ z G∏ównym Urz´dem
Statystycznym i Ministerstwem Finansów.
Efektem prowadzonych prac by∏y liczne zestawienia, materia∏y analityczne i publikacje
skierowane zarówno do odbiorców w banku, jak i odbiorców zewn´trznych. Najwa˝niejsze z nich
obejmowa∏y:
• kwartalne opracowania dotyczàce bilansu p∏atniczego oraz roczne opracowanie Mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski; dokumenty te, po zaakceptowaniu przez Zarzàd
NBP i Rad´ Polityki Pieni´˝nej, by∏y przekazywane do Sejmu, Rady Ministrów oraz innych
u˝ytkowników;
• kwartalne dane dotyczàce zad∏u˝enia zagranicznego kraju;
• miesi´czne dane bilansu p∏atniczego;
• bilans skonsolidowany systemu bankowego sporzàdzany na podstawie miesi´cznej informacji
przesy∏anej przez banki oraz danych NBP; bilans ten stanowi podstaw´ do opracowywania
wielu materia∏ów statystycznych i analitycznych, m.in. Biuletynu Informacyjnego,
Komentarza do zestawieƒ dotyczàcych aktywów finansowych gospodarstw domowych;
• zestawienia przychodów, kosztów i wyniku finansowego w sektorze przedsi´biorstw,
p∏ynnoÊci finansowej i Êrodków pieni´˝nych przedsi´biorstw, charakterystyki rynku pracy
oraz dzia∏alnoÊci inwestycyjnej w sektorze przedsi´biorstw.
Poszczególne dane pozyskane z banków oraz innych podmiotów by∏y przekazywane tak˝e
organizacjom mi´dzynarodowym, takim jak MFW, Bank Âwiatowy, OECD, BIS, Eurostat, oraz
instytucjom Unii Europejskiej, w szczególnoÊci Europejskiemu Bankowi Centralnemu. W 2004 r.
NBP regularnie przesy∏a∏ do EBC wybrane informacje statystyczne, opracowywane zgodnie
z wymaganiami obowiàzujàcymi wszystkie kraje cz∏onkowskie. Zrealizowano program wymiany
danych pomi´dzy NBP a BIS i prowadzono prace nad usprawnieniem systemu wymiany danych
z instytucjami zagranicznymi.
Zakres danych wymienianych z instytucjami zewn´trznymi by∏ w 2004 r. systematycznie
rozszerzany. Do usprawnienia realizacji zadaƒ w tym zakresie przyczyni∏a si´ w du˝ym stopniu
nowo utworzona Zintegrowana Baza Danych Ekonomicznych.

11.2. Dzia∏ania dostosowujàce do wymogów EBC
w zakresie statystyki
W 2004 r., podobnie jak w poprzednich latach, prace dostosowawcze NBP koncentrowa∏y
si´ na nast´pujàcych obszarach:
• statystyce pieni´˝nej i bankowej,
• statystyce bilansu p∏atniczego,
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• statystyce rachunków finansowych,
• statystyce pozosta∏ych instytucji poÊrednictwa finansowego i emisji papierów wartoÊciowych,
• statystyce sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych.
W∏aÊciwej realizacji prac dostosowawczych s∏u˝y∏ mi´dzy innymi regularny udzia∏ przedstawicieli
NBP w pracach Komitetu Statystyki EBC oraz dzia∏ajàcych w jego ramach grupach roboczych,
w grupach roboczych Eurostatu, a tak˝e w posiedzeniach Komitetu Statystyki Monetarnej, Finansowej
i Bilansu P∏atniczego (CMFB).

11.2.1. Dostosowanie statystyki pieni´˝nej i bankowej
W 2004 r. Narodowy Bank Polski zintensyfikowa∏ prace dostosowawcze w zakresie statystyki
pieni´˝nej i bankowej. Prace koncentrowa∏y si´ na realizacji wymogów w zakresie bilansu
skonsolidowanego monetarnych instytucji finansowych (MIF)56, statystyki stóp procentowych57
oraz stworzeniu listy MIF58.
• W zakresie statystyki bilansu skonsolidowanego rozpocz´to pozyskiwanie i analiz´
poprawnoÊci danych, opierajàc si´ na nowych lub zmodyfikowanych rodzajach sprawozdaƒ,
dostosowanych do wymagaƒ EBC. Do sprawozdawczoÊci banków wprowadzono nowe
przekroje analityczne (podzia∏ operacji wed∏ug walut i krajów) oraz wymóg przekazywania
informacji niezb´dnych do sporzàdzania, nieopracowywanej dotychczas, statystyki
transakcji.
• Wprowadzono nowe zasady obliczania przez banki statystyki stóp procentowych. W 2004 r.
banki przekazywa∏y pierwsze (testowe, niepublikowane) dane dotyczàce wysokoÊci stóp
procentowych, przygotowane zgodnie z metodykà EBC. Nowa statystyka obj´∏a pe∏en
zakres umów zawartych przez banki, odr´bnie dla nowych umów oraz stanów na dany
miesiàc. W odniesieniu do nowych umów wprowadzona zosta∏a stopa efektywna.
• Jednym z wymogów EBC, obowiàzujàcym wszystkie kraje UE, jest systematyczna aktualizacja
listy monetarnych instytucji finansowych. Od maja 2004 r. NBP stosuje zasady kontroli i weryfikacji listy w pe∏nym zakresie, a w listopadzie 2004 r. zosta∏ po raz pierwszy obj´ty procedurà corocznej kontroli listy. Istotnà decyzjà zmierzajàcà do ujednolicenia klasyfikacji instytucji finansowych, by∏o w∏àczenie spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych
(SKOKów) do listy podmiotów obj´tych sprawozdawczoÊcià i zakwalifikowanie ich do podsektora pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych. W dniu 12 lipca 2004 r. podpisano Porozumienie pomi´dzy NBP a Krajowà Spó∏dzielczà Kasà Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowà
w sprawie trybu i formy przekazywania informacji w zakresie umo˝liwiajàcym NBP wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z opracowywaniem statystyki pieni´˝nej. Poczàwszy od stycznia
2005 r., SKOKi b´dà przekazywaç dane zgodnie z przekrojami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu nr EBC/2001/13. Zgodnie z metodykà EBC, do podsektora pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych zalicza si´ równie˝ fundusze, które spe∏niajà definicj´ funduszy rynku
pieni´˝nego. Stosownie do zapisów ustawy o funduszach inwestycyjnych59, termin sk∏adania deklaracji o funkcjonowaniu danego podmiotu jako funduszu rynku pieni´˝nego up∏ywa z koƒcem czerwca 2005 r. Przewidujàc rozszerzenie listy, NBP prowadzi∏ prace dotyczàce
êróde∏ i mo˝liwoÊci pozyskiwania w przysz∏oÊci danych z tych instytucji.
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Rozporzàdzenie nr 2423/2001 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie bilansu
skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13).
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Rozporzàdzenie nr 63/2002 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki stóp
procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów
gospodarstw domowych i przedsi´biorstw (EBC/2001/18).
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Patrz przypis 56.

59

Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 z 28 czerwca 2004 r.).
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• W 2004 r. prowadzono dalsze prace nad przygotowaniem zasad statystyki pozosta∏ych
instytucji poÊrednictwa finansowego, w tym najwa˝niejszego podsektora, jakim sà fundusze
inwestycyjne. Na wniosek EBC banki centralne (w tym NBP) stworzy∏y i przes∏a∏y do EBC
list´ funduszy inwestycyjnych wed∏ug stanu na koniec czerwca 2004 r. We wspó∏pracy
z bankami centralnymi powsta∏y równie˝ zharmonizowane definicje poszczególnych podsektorów (tj. funduszy inwestycyjnych, spó∏ek specjalnego przeznaczenia utworzonych
do celów sekurytyzacji aktywów, domów maklerskich, finansowych przedsi´biorstw kredytowych) oraz projekty formularzy sprawozdawczych. Dzia∏ania te zmierza∏y do stworzenia
docelowych ram prawnych (tzw. steady-state approach) statystyki pozosta∏ych instytucji
poÊrednictwa finansowego i wprowadzenia ich w ˝ycie w 2007 r.
• W 2004 r. NBP aktywnie wspó∏pracowa∏ z EBC w zakresie opracowywania statystyki
d∏ugoterminowych stóp procentowych, które docelowo b´dà s∏u˝yç weryfikacji kryterium
konwergencji. NBP przekazywa∏ do EBC stosowne dane (miesi´czne i dzienne) oraz
uczestniczy∏ w pracach metodycznych. NBP uczestniczy∏ tak˝e w przygotowaniu trzeciej
edycji publikacji Bond Markets and Long-Term Interest Rates in European Union Accession
Countries, która zosta∏a opublikowana przez EBC w paêdzierniku 2004 r.

11.2.2. Dostosowanie kwartalnych rachunków finansowych
W 2004 r. prowadzono przygotowania do opracowywania przez NBP kwartalnych rachunków
finansowych zgodnie z wymogami EBC. Prace obejmowa∏y identyfikacj´ unijnych standardów
statystycznych ESA95 (European System of Accounts 1995), opracowanie ramowych za∏o˝eƒ
metodycznych oraz okreÊlenie dost´pnych êróde∏ danych. Rachunki finansowe b´dà przygotowywane
na podstawie danych w∏asnych NBP oraz danych pozyskiwanych od podmiotów zewn´trznych
(m.in. GUS, KNUiFE, KPWIG, KDPW).

11.2.3. Dostosowanie statystyki sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych
W czerwcu 2004 r. rozpoczà∏ prace powo∏any przez Prezesa GUS Zespó∏ ds. Statystyki
Sektora Instytucji Rzàdowych i Samorzàdowych, w sk∏ad którego wchodzà przedstawiciele GUS,
MF i NBP. Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y m.in. przygotowanie propozycji rozwiàzaƒ metodologicznych
dotyczàcych opracowywania danych z zakresu statystyki sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych
zgodnie z wymogami EBC.

11.2.4. Dostosowanie statystyki bilansu p∏atniczego
W zakresie bilansu p∏atniczego prace koncentrowa∏y si´ na kompilacji i publikacji miesi´cznego
bilansu p∏atniczego na bazie transakcji. Bilans ten oparty jest nie tylko na p∏atnoÊciach zagranicznych
przekazywanych przez banki, ale zgodnie z zaleceniami instytucji mi´dzynarodowych zawiera
informacje pochodzàce z innych êróde∏. Ponadto wprowadzono nowe wymagania statystyczne dla
banków, polegajàce m.in. na ustaleniu progu sprawozdawczego w wysokoÊci 12.500 euro
i zmniejszeniu cz´stotliwoÊci sprawozdaƒ (co przyczyni∏o si´ do zmniejszenia obcià˝enia banków).
Wprowadzono tak˝e sprawozdawczoÊç kredytowà dla sektora rzàdowego i bankowego,
co pozwoli∏o na ujednolicenie informacji zbieranych od wszystkich podmiotów sprawozdawczych.
W 2004 r. NBP bra∏ udzia∏ w przygotowaniu kolejnej edycji publikacji European Union on
Balance of Payments and International Investment Position Statistical Methods (BoP Book).
Publikacja zawiera opis metodyki bilansu p∏atniczego w krajach nale˝àcych do UE.

Raport Roczny 2004

117

Dzia∏alnoÊç statystyczna

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• Wprowadzono wymagania Europejskiego Banku Centralnego w statystyce pieni´˝nej
i bankowej, w szczególnoÊci w zakresie bilansu skonsolidowanego monetarnych
instytucji finansowych i statystyki stóp procentowych.
• Wprowadzono pe∏en zakres procedur kontroli i weryfikacji listy monetarnych instytucji
finansowych. Zapad∏a decyzja o umieszczeniu na liÊcie MIF spó∏dzielczych kas
oszcz´dnoÊciowo-kredytowych oraz funduszy rynku pieni´˝nego.
• W celu usprawnienia pozyskiwania i gromadzenia danych statystycznych stworzono
Zintegrowanà Baz´ Danych Ekonomicznych (ZBDE).
• Rozpocz´to kompilacj´ kwartalnego bilansu p∏atniczego oraz miesi´cznych rachunków
na bazie transakcji.
• NBP wspó∏pracowa∏ z G∏ównym Urz´dem Statystycznym i Ministerstwem Finansów
w zakresie rozszerzenia zakresu statystyki sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych.
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12.1. Dzia∏alnoÊç prawotwórcza organów NBP oraz Komisji
Nadzoru Bankowego
W 2004 r. organy Narodowego Banku Polskiego oraz Komisja Nadzoru Bankowego wyda∏y
107 aktów prawnych. Wykaz wykonawczych aktów prawnych, które opublikowano (53)
w Monitorze Polskim i Dzienniku Urz´dowym Narodowego Banku Polskiego, zawiera za∏àcznik 7
do Raportu60.

12.2. Udzia∏ NBP w pracach organów paƒstwa nad projektami
aktów normatywnych i nienormatywnych
Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku Polskim, NBP wspó∏dzia∏a∏ z organami paƒstwa,
opiniujàc projekty aktów normatywnych i nienormatywnych z zakresu polityki gospodarczej
i systemu bankowego. W tej dzia∏alnoÊci dà˝y∏ do zapewnienia stabilnoÊci systemu finansowego,
bezpieczeƒstwa i rozwoju systemu bankowego oraz stabilnoÊci monetarnej.
W 2004 r. Narodowy Bank Polski zaopiniowa∏ nast´pujàce dokumenty nades∏ane przez
naczelne i centralne organy administracji paƒstwowej:
• 315 dokumentów nades∏anych w toku uzgodnieƒ mi´dzyresortowych,
• 808 dokumentów nades∏anych przed rozpatrzeniem przez Komitet Rady Ministrów,
• 728 dokumentów nades∏anych przed rozpatrzeniem przez Rad´ Ministrów,
• oko∏o 1.700 dokumentów nades∏anych przed rozpatrzeniem przez Komitet Europejski
Rady Ministrów i Komitet Integracji Europejskiej.
W 2004 r. przedstawiciele NBP uczestniczyli w 59 mi´dzyresortowych konferencjach
uzgodnieniowych i komisjach prawniczych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a tak˝e
w 264 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i komisji senackich.
Ponadto NBP uczestniczy∏ w tworzeniu rozwiàzaƒ dotyczàcych g∏ównych obszarów
funkcjonowania paƒstwa poprzez udzia∏ w pracach takich gremiów, jak:
• Trójstronna Komisja ds. Spo∏eczno-Gospodarczych,
• Komitet Zarzàdzania D∏ugiem Publicznym,
• Rada ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów,
• Mi´dzyresortowy Zespó∏ ds. OECD,
• Mi´dzyresortowa Grupa Robocza ds. Integracji Polski z Unià Gospodarczà i Walutowà,
• Komitet Standardów RachunkowoÊci,
• Komitet Polityki i Ubezpieczeƒ Eksportowych,
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• Rada Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych,
• Rada Rynku Kapita∏owego.
Do najwa˝niejszych projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez NBP w 2004 r. nie
dotyczàcych bezpoÊrednio sektora bankowego (akty prawne dotyczàce sektora bankowego zosta∏y
szczegó∏owo opisane w pkt. 12.3) nale˝à:
• ustawy z Pakietu legislacyjnego Programu uporzàdkowania i ograniczenia wydatków
publicznych przyj´tego przez Rad´ Ministrów w dniu 8 paêdziernika 2003 r.,
• ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw,
• ustawa o dzia∏alnoÊci lobbingowej,
• ustawa o informatyzacji dzia∏alnoÊci niektórych podmiotów realizujàcych zadania
publiczne,
• ustawa o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych i niektórych innych ustaw,
• ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
osoby pe∏niàce funkcje publiczne,
• ustawa o pokrywaniu kosztów osieroconych powsta∏ych w wyniku rozwiàzania umów
d∏ugoterminowych sprzeda˝y mocy i energii elektrycznej,
• ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym,
• ustawa o wspieraniu dzia∏alnoÊci innowacyjnej,
• ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji o du˝ym znaczeniu dla gospodarki.
Ponadto NBP zaopiniowa∏ m.in. nast´pujàce dokumenty rzàdowe nieb´dàce projektami aktów normatywnych:
• aktualizacj´ Programu Konwergencji,
• wst´pny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013,
• Strategi´ zarzàdzania d∏ugiem sektora finansów publicznych w latach 2005-2007,
• strategi´ rozwoju rynku kapita∏owego Agenda Warsaw City 2010.

12.3. Projekty ustaw dotyczàcych funkcjonowania systemu
bankowego
12.3.1. Projekty ustaw opracowanych w Narodowym Banku Polskim
W 2004 r. opracowano w NBP trzy projekty ustaw:
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12.3.1.1. Ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw61
Przyj´te w ustawie rozwiàzania majà na celu uregulowanie w polskim systemie bankowym
zjawisk outsorcingu i sekurytyzacji wierzytelnoÊci62 oraz dostosowanie przepisów ustawy do innych ustaw, w tym ustawy o podpisie elektronicznym i ustawy Kodeks spó∏ek handlowych.
Przyj´te w ustawie rozwiàzania dostosowujà jej przepisy do:
• Dyrektywy 200/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r., odnoszàcej
si´ do podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe, zmienionej
Dyrektywà 2000/28/WE,
• Dyrektywy 2001/24/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie
reorganizacji i upad∏oÊci banków i instytucji kredytowych.
12.3.1.2. Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych63
Ustawa przenosi do polskiego porzàdku prawnego postanowienia Dyrektywy 2002/47/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. Dyrektywa dotyczy zasad
ustanawiania i realizowania zabezpieczeƒ finansowych w sytuacji, gdy zarówno przyjmujàcy
zabezpieczenie, jak i ustanawiajàcy je nale˝à do podmiotów dzia∏ajàcych na rynku finansowym.
12.3.1.3. Projekt ustawy o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kredytowymi,
zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi w sk∏ad
konglomeratu finansowego64
Projekt ustawy okreÊla zasady nadzoru uzupe∏niajàcego nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami
ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi i zasady obj´cia nadzorem uzupe∏niajàcym innych podmiotów
dzia∏ajàcych w konglomeracie finansowym, w tym dominujàcych podmiotów nieregulowanych.

12.3.2. Pozosta∏e projekty ustaw
Poni˝ej omówiono najwa˝niejsze rozpatrywane przez Sejm w 2004 r. projekty ustaw
dotyczàcych funkcjonowania systemu bankowego, w których tworzeniu i opracowaniu uczestniczy∏
Narodowy Bank Polski.
12.3.2.1. Projekty uchwalonych ustaw
• Ustawa o funduszach inwestycyjnych65
Ustawa ma na celu uregulowanie dzia∏alnoÊci spó∏ek zarzàdzajàcych i wprowadzenie uproszczonych prospektów. Nowe regulacje dostosowujà przepisy prawa polskiego m.in. do: Dyrektywy 2001/107/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniajàcej
Dyrektyw´ Rady 85/611/EWG o koordynacji ustaw, aktów normatywnych ni˝szego rz´du
i przepisów administracyjnych dotyczàcych inwestycji w zbywalne papiery wartoÊciowe.
Szczegó∏owe rozwiàzania dotyczà:
– zmian zasad inwestycyjnych i dopuszczalnych limitów inwestycyjnych stosowanych przez
fundusze, w wyniku uelastycznienia polityki inwestycyjnej otwartego funduszu inwestycyjnego,
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Ustawa zosta∏a uchwalona w dniu 1 kwietnia 2004 r. Dz.U. nr 91, poz. 870.

62

Zob. równie˝ rozdzia∏ „Nadzór bankowy".
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Ustawa zosta∏a uchwalona w dniu 2 kwietnia 2004 r. Dz.U. nr 91, poz. 871.
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Zob. równie˝ rozdzia∏ „Nadzór bankowy".

65

Ustawa zosta∏a uchwalona 27 maja 2004 r. Dz.U. nr 146, poz. 1546
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– umo˝liwienia funkcjonowania funduszy, które mogà zbywaç ró˝ne kategorie jednostek
uczestnictwa.
Ustawa nowelizuje ustaw´ Prawo bankowe w zakresie sekurytyzacji, ksiàg bankowych
oraz zasad ochrony tajemnicy bankowej.
• Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏
oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu66.
Przepisy ustawy majà na celu usprawnienie dzia∏ania Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej (GIIF), mi´dzy innymi poprzez rozszerzenie grup instytucji obowiàzanych
do rejestracji i informowania GIIF o dokonanych transakcjach przekraczajàcych równowartoÊç
15.000 euro.
Przepisy dostosowujà ustaw´ do przepisów Dyrektywy 200/97/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r., zmieniajàcej Dyrektyw´ 91/308/EWG Rady z dnia 10 czerwca 1991 r.
w sprawie uniemo˝liwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania brudnych pieni´dzy.
Nowelizacja przekszta∏ca status Narodowego Banku Polskiego, uznajàc NBP, jak przed zmianà,
za jednostk´ wspó∏pracujàcà z GIIF w toku realizacji jego zadaƒ, ale równoczeÊnie za tzw. jednostk´
obowiàzanà, w zakresie, w jakim NBP prowadzi rachunki bankowe, sprzeda˝ numizmatów, skup
z∏ota i wymian´ zniszczonych Êrodków p∏atniczych. Zmiana wynika ze wskazaƒ dyrektywy.
• Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej67
Ustawa ma na celu ograniczenie obcià˝eƒ formalnych zwiàzanych z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej poprzez:
– zastàpienie zdecydowanej wi´kszoÊci udzielanych zezwoleƒ wpisem do rejestru
dzia∏alnoÊci regulowanej,
– ograniczenie liczby i czasu trwania kontroli w podmiotach gospodarczych oraz wprowadzenie
zakazu prowadzenia wi´cej ni˝ jednej kontroli w tym samym czasie u tego samego
przedsi´biorcy.
W ustawie utrzymano zezwolenia wydawane m.in. na podstawie przepisów: o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, funduszach inwestycyjnych, organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych, dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz Prawa bankowego.
Ustawa wprowadzi∏a zmiany w dzia∏alnoÊci kantorowej. Zgodnie z nowymi przepisami,
dzia∏alnoÊç kantorowa prowadzona dotychczas na podstawie zezwoleƒ Prezesa NBP zosta∏a
uznana za dzia∏alnoÊç regulowanà, wymagajàcà jedynie wpisu do rejestru prowadzonego
przez Prezesa NBP68.
• Ustawa o Funduszu Por´czeƒ Unijnych69
Ustawa tworzy Fundusz Por´czeƒ Unijnych. Jego podstawowym celem jest udzielenie
wsparcia polskim przedsi´biorcom i samorzàdom w procesie absorpcji Êrodków Unii Europejskiej poprzez zwi´kszenie dost´pnoÊci kredytu bankowego i pozyskiwanie Êrodków
z emisji obligacji.
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Ustawa zosta∏a uchwalona 5 marca 2004 r. Dz.U. nr 62, poz. 577.

67

Ustawa zosta∏a uchwalona 2 lipca 2004 r. Dz.U. nr 173, poz. 1807.

68

Zob. szerzej rozdzia∏ „Dzia∏alnoÊç dewizowa”.

69

Ustawa zosta∏a uchwalona 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. nr 121, poz. 1262
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Ustawa przewiduje, ˝e Êrodkami Funduszu dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego.
Ustala ona zasady udzielania przez BGK gwarancji lub por´czeƒ sp∏aty kredytów
lub wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z emisji obligacji, je˝eli kredyt lub Êrodki
z emisji sà przeznaczone na wk∏ad w∏asny lub nak∏ady podlegajàce refundacji
ze Êrodków UE.
Ponadto ustawa nowelizuje ustaw´ o Narodowym Banku Polskim w zakresie przeznaczania cz´Êci oprocentowania rezerwy obowiàzkowej na zasilenie Funduszu Por´czeƒ
Unijnych.
• Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó∏ce europejskiej70.
12.3.2.2. Projekty rozpatrywanych ustaw
• Projekt ustawy o finansach publicznych
Projekt ustawy m.in.:
– porzàdkuje sektor finansów publicznych,
– okreÊla relacje mi´dzy bud˝etem paƒstwa a bud˝etem Unii Europejskiej,
– nowelizuje ustaw´ o listach zastawnych i bankach hipotecznych w zakresie udzielania
kredytu jednostce samorzàdowej.
W toku trwajàcych od 2003 r. prac legislacyjnych NBP zg∏asza∏ uwagi dotyczàce g∏ównie
finansowania ca∏oÊci sk∏adek z Funduszu Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz prowadzenia
przez Bank Gospodarstwa Krajowego rachunków bud˝etu paƒstwa.
• Projekt ustawy o sekurytyzacji
Poselski projekt ustawy reguluje zasady emitowania papierów wartoÊciowych zabezpieczonych prawami majàtkowymi. W myÊl projektu przez transakcj´ sekurytyzacyjnà
rozumie si´: odp∏atne przeniesienie praw majàtkowych mi´dzy inicjatorem a emitentem,
emisj´ przez emitenta papierów wartoÊciowych oraz dokonywanie czynnoÊci w celu
wype∏nienia zobowiàzaƒ emitenta. Narodowy Bank Polski wyrazi∏ negatywne stanowisko
o projekcie, ze wzgl´du na fakt, ˝e problematyka sekurytyzacji zosta∏a uregulowana
w ustawie Prawo bankowe oraz ustawie o funduszach inwestycyjnych.
• Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim71
• Projekt ustawy o przeciwdzia∏aniu niewyp∏acalnoÊci osoby fizycznej oraz o upad∏oÊci
konsumenckiej72
• Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Projekt ustawy ma na celu zlikwidowanie bankowych tytu∏ów egzekucyjnych. NBP wyrazi∏
negatywnà opini´ o projekcie.
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Zob. rozdzia∏ „Nadzór bankowy”.

71

Zob. rozdzia∏ „Nadzór bankowy”.

72

Zob. rozdzia∏ „Nadzór bankowy”.
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12.4. Udzia∏ NBP w konsultowaniu projektów wspólnotowych
aktów prawnych
Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i Statutu ESBC, do zadaƒ banków
centralnych wchodzàcych w sk∏ad ESBC nale˝y opiniowanie projektów aktów prawnych EBC oraz
regulacji krajowych i wspólnotowych, dotyczàcych m.in.: dzia∏alnoÊci emisyjnej, Êrodków
p∏atniczych, statusu i funkcjonowania narodowych banków centralnych, statystyki pieni´˝nej,
systemów p∏atniczych oraz instytucji finansowych. Od 1 maja 2004 r. NBP jako cz∏onek ESBC
uczestniczy w konsultacjach poprzez zg∏aszanie uwag do projektów opinii zg∏aszanych przez EBC
w ww. sprawach.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2004 r.
• NBP opracowa∏ trzy projekty ustaw dotyczàcych funkcjonowania systemu bankowego.
• NBP uczestniczy∏ w opiniowaniu dokumentów rzàdowych i projektów ustaw dotyczàcych
funkcjonowania gospodarki i systemu bankowego.
• Przedstawiciele NBP brali udzia∏ w pracach gremiów rzàdowych.
• NBP uczestniczy∏ w konsultowaniu projektów wspólnotowych aktów prawnych.
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13.1 Dzia∏ania zwiàzane z realizacjà zadaƒ wynikajàcych
z cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej
13.1.1. Dzia∏ania zmierzajàce do dostosowania polskiego sektora bankowego
do wymogów Unii Europejskiej
Z chwilà przystàpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. NBP sta∏ si´ cz∏onkiem
Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Od tego momentu zadania Narodowego Banku
Polskiego sà regulowane nie tylko przez polskie przepisy, lecz równie˝ regulacje europejskie. Nale˝à
do nich przede wszystkim Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà (TWE) oraz za∏àczony
do niego protokó∏ w sprawie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku
Centralnego (zwany Statutem ESBC i EBC), stanowiàce podstaw´ funkcjonowania ESBC.
W 2004 r. NBP uczestniczy∏, wzorem lat poprzednich, w procesie dostosowania polskiego
ustawodawstwa do regulacji wspólnotowych. Obszerna nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz
przyj´cie ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych umo˝liwi∏y dostosowanie funkcjonowania
systemu bankowego do rozwiàzaƒ przyj´tych w UE73. W Raporcie o konwergencji przygotowanym
przez Europejski Bank Centralny, oceniajàcym przygotowanie nowych paƒstw z derogacjà do przyj´cia euro, wskazano natomiast m.in. na koniecznoÊç dostosowania polskich przepisów w zakresie niezale˝noÊci instytucjonalnej i finansowej NBP.
Ponadto kontynuowano realizacj´ zadaƒ uj´tych w Programie przygotowaƒ Polski
do cz∏onkostwa w UE na obszarach dostosowawczych, Swoboda Êwiadczenia us∏ug oraz Unia
Gospodarcza i Walutowa. Obserwowano post´p prac w tym zakresie w ramach Komitetu
Europejskiego Rady Ministrów. Ocena stopnia realizacji zadaƒ przypisanych poszczególnym
ministerstwom i urz´dom centralnym (w tym NBP), zosta∏a przedstawiona w lipcu 2004 r.
w Raporcie z wykonania Programu przygotowaƒ Polski do cz∏onkostwa w UE.

13.1.2. Wspó∏praca z Europejskim Systemem Banków Centralnych
Z dniem przystàpienia do UE, Polska uczestniczy w niepe∏nym zakresie w Unii Gospodarczej
i Walutowej – jako paƒstwo cz∏onkowskie z derogacjà. W zwiàzku z tym, przedstawiciele NBP biorà udzia∏ w pracach ESBC w zakresie analogicznym do przedstawicieli paƒstw cz∏onkowskich UE,
pozostajàcych poza strefà euro.
W 2004 r. Prezes NBP uczestniczy∏ jako cz∏onek w kwartalnych posiedzeniach Rady Ogólnej
EBC, w której sk∏ad wchodzà prezesi banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich UE oraz prezes
i wiceprezes EBC. Rada jest jednym z organów decyzyjnych EBC. Jej kompetencje wynikajà
z postanowieƒ Statutu ESBC i obejmujà m.in. opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez Rad´ Prezesów, wspó∏dzia∏anie przy wykonywaniu zadaƒ zwiàzanych ze sprawozdawczoÊcià statystycznà i udzia∏ w ustalaniu kursów walutowych. W paêdzierniku 2004 r., na dodatkowym posiedzeniu, Rada Ogólna EBC przyj´∏a Raport o konwergencji. Raport zawiera ocen´ stopnia wype∏nienia ekonomicznych kryteriów cz∏onkostwa w strefie euro przez dziesi´ç nowych krajów
cz∏onkowskich UE i Szwecj´, a tak˝e zgodnoÊci ich prawodawstwa krajowego z Traktatem ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà oraz Statutem EBC i ESBC. W dokumencie podkreÊlono potrzeb´
kontynuacji procesu nominalnej konwergencji w nowych krajach cz∏onkowskich UE, a w szczególnoÊci
realizacji wiarygodnych programów konsolidacji finansów publicznych.
Przedstawiciele NBP uczestniczyli jako cz∏onkowie w pracach 12 Komitetów ESBC:
• Komitetu ds. Stosunków Mi´dzynarodowych (International Relations Committee – IRC)
• Komitetu ds. Polityki Pieni´˝nej (Monetary Policy Committee – MPC)
73
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• Komitetu ds. Banknotów (Banknote Committee – BANCO)
• Komitetu ds. Komunikacji (External Communications Committee – ECCO)
• Komitetu ds. Audytu Wewn´trznego (Internal Auditors Committee – IAC)
• Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (Banking Supervision Committee – BSC)
• Komitetu Prawnego (Legal Committee – LEGCO)
• Komitetu Operacji Rynkowych (Market Operations Committee – MOC)
• Komitetu ds. Technologii Informatycznych (Information Technology Committee – ITC)
• Komitetu ds. Systemów P∏atnoÊci i Rozrachunku (Payment and Settlement Systems
Committee – PSSC)
• Komitetu ds. Statystyki (Statistics Committe – STC)
• Komitetu ds. RachunkowoÊci i Dochodów Pieni´˝nych (Accounting and Monetary Income
Committee – AMICO).
W trakcie posiedzeƒ pracownicy NBP brali udzia∏ w omawianiu zagadnieƒ i przygotowywaniu
rozwiàzaƒ dotyczàcych mi´dzy innymi:
• scenariuszy wprowadzania euro do obiegu gotówkowego, produkcji banknotów euro,
organizacji przetargów w tym zakresie,
• przeciwdzia∏ania fa∏szerstwom znaków pieni´˝nych,
• bankowoÊci transgranicznej, nadzoru skonsolidowanego i wzmacniania wspó∏pracy nadzorczej,
• przeprowadzania testowych interwencji w ramach systemu ERM II,
• cyklicznej oceny aktualnego stanu polityki fiskalnej i raportów nt. koordynacji polityki pieni´˝nej,
• analizy ryzyka prawnego wyst´pujàcego w dzia∏alnoÊci banków centralnych w krajach
cz∏onkowskich.
Pracownicy NBP uczestniczyli te˝ w pracach licznych grup roboczych i zespo∏ów zadaniowych ESBC. Ponadto NBP zacieÊni∏ wspó∏prac´ z bankami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich UE.

13.1.3. Uczestnictwo NBP w pracach organów wspólnotowych
Rok 2004 by∏ prze∏omowy dla uczestnictwa przedstawicieli Polski w pracach instytucji unijnych.
W chwili podpisania Traktatu Akcesyjnego w kwietniu 2003 r. Polska uzyska∏a status paƒstwa
przyst´pujàcego do UE, co oznacza∏o nadanie jej przedstawicielom statusu aktywnego obserwatora
w gremiach UE. Rozwiàzanie to mia∏o na celu u∏atwienie paƒstwom przyst´pujàcym przyj´cie
wspólnotowego dorobku prawnego (acquis communautaire) oraz w∏àczenie si´ w proces jego
tworzenia. W okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2004 r. przedstawiciele Polski (w tym NBP) brali udzia∏ –
jednak bez prawa g∏osu w trakcie podejmowania decyzji – w pracach instytucji unijnych, prezentujàc
stanowiska wobec rozpatrywanych projektów aktów prawnych i dokumentów. Z dniem uzyskania
przez Polsk´ cz∏onkostwa w UE status aktywnego obserwatora zosta∏ automatycznie przekszta∏cony
w cz∏onkostwo na zasadach analogicznych do cz∏onkostwa paƒstw pozostajàcych poza strefà euro.
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W 2004 r. przedstawiciele NBP uczestniczyli w pracach nast´pujàcych gremiów unijnych:
• Rady ECOFIN w sk∏adzie poszerzonym o prezesów banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich,
• komitetów i grup roboczych Rady UE i Komisji Europejskiej (jako instytucja wspó∏pracujàca)74,
• Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu P∏atniczego (CMFB) oraz grup
roboczych Eurostatu,
• Grupy Ekspertów ds. Fa∏szerstw Monet (Counterfeit Coin Experts Group), dzia∏ajàcej
przy Europejskim Biurze ds. Przeciwdzia∏ania Oszustwom (OLAF).
Jednym z obowiàzków Polski wynikajàcych z cz∏onkostwa w UE by∏o przed∏o˝enie Komisji
Europejskiej i Radzie UE Programu konwergencji. W fazie przygotowywania dokument by∏ przedmiotem uzgodnieƒ mi´dzyresortowych, w tym z NBP. Program konwergencji, przyj´ty przez Rad´
Ministrów w dniu 30 kwietnia 2004 r., prezentuje trzyletni plan rozwoju gospodarczego, umo˝liwiajàcy konwergencj´ z gospodarkà paƒstw Unii. Program podlega∏ zaopiniowaniu przez Rad´ UE
ds. Ekonomicznych i Finansowych (Rad´ ECOFIN). W dniu 1 grudnia 2004 r. zaktualizowana wersja
Programu zosta∏a przekazana Komisji Europejskiej. Paƒstwa cz∏onkowskie spoza strefy euro sà
zobowiàzane do corocznej aktualizacji Programu konwergencji.
W ramach wspó∏pracy z ministerstwami i urz´dami centralnymi NBP uczestniczy∏ ponadto
w procesie konsultacji nast´pujàcych dokumentów:
• projektu Dyrektywy o us∏ugach na Rynku Wewn´trznym,
• projektu Trzeciej Dyrektywy zmieniajàcej Dyrektyw´ 91/308/EWG w sprawie zapobiegania
wykorzystaniu sytemu finansowego w celu prania pieni´dzy,
• projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych kredytu
konsumenckiego, znoszàcej Dyrektyw´ 87/102/WE i zmieniajàcej Dyrektyw´ 93/13/WE,
• stanowiska strony polskiej w zakresie problematyki us∏ug interesu ogólnego.

13.1.4. Inne dzia∏ania w NBP
W zwiàzku z toczàcymi si´ pracami nad projektem Konstytucji UE, w NBP prowadzono analizy
wp∏ywu proponowanych rozwiàzaƒ prawnych na dzia∏alnoÊç banków centralnych ESBC (w tym NBP).
Opracowano równie˝ zestawienie najwa˝niejszych regulacji odnoszàcych si´ do funkcjonowania
Unii Gospodarczej i Walutowej.
W kontekÊcie prowadzonych prac nad ewentualnà modyfikacjà zasad Paktu StabilnoÊci
i Wzrostu prowadzono analizy i opiniowano wybrane propozycje zmian, dotyczàce m.in. redefinicji
celu Êredniookresowego i Êcie˝ki jego osiàgni´cia oraz zasad dokonywania oceny sytuacji fiskalnej
pod kàtem wystàpienia nadmiernego deficytu.
W 2004 r. NBP sta∏ si´ jednym z u˝ytkowników wersji pilota˝owej Systemu przep∏ywu
i archiwizowania spraw i dokumentów elektronicznych (EWD-Polska), s∏u˝àcego do zarzàdzania
dokumentami przesy∏anymi z Sekretariatu Generalnego Rady UE. System ma s∏u˝yç usprawnieniu
udzia∏u przedstawicieli polskiej administracji publicznej w procesie legislacyjnym i prac zwiàzanych
z wypracowaniem polskiego stanowiska. Przedstawiciele NBP korzystajà z systemu jako u˝ytkownicy z uprawnieniami eksperta wspó∏pracujàcego.
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Doradczego (Banking Advisory Committee) przy Komisji Europejskiej.
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Ponadto w 2004 r. uruchomiono w NBP elektroniczny system obiegu dokumentów unijnych
w celu usprawnienia prac zwiàzanych z ich opiniowaniem i wypracowywaniem stanowisk w kwestiach
istotnych z punktu widzenia NBP i sektora bankowego.

13.2. Dzia∏ania Narodowego Banku Polskiego na rzecz
wprowadzenia euro w Polsce
13.2.1. Udzia∏ przedstawicieli NBP w pracach gremiów unijnych zajmujàcych
si´ problematykà wprowadzenia euro
Gremia unijne, w ramach których przedstawiciele NBP mogli uczestniczyç w omawianiu
zagadnieƒ dotyczàcych wspólnej waluty, obejmowa∏y:
• komitety i grupy robocze ESBC: Komitet ds. Banknotów oraz dzia∏ajàce przy nim grupy
robocze, Komitet Prawny oraz Komitet ds. Komunikacji,
• komitety Rady UE: Komitet ds. Ekonomicznych i Finansowych i dzia∏ajàcy przy nim
Podkomitet ds. Monet Euro,
• grupy robocze Komisji Europejskiej:
– grup´ PAN II (Public Administration Network), zajmujàcà si´ praktycznymi aspektami
przysz∏ego wprowadzenia euro w nowych krajach cz∏onkowskich UE.
Rezultatem prac Grupy PAN II by∏o opublikowanie przez Komisj´ Europejskà w dniu
9 listopada 2004 r. Pierwszego raportu na temat praktycznych przygotowaƒ do przysz∏ego
rozszerzenia strefy euro. Raport przedstawia stan przygotowania nowych paƒstw cz∏onkowskich UE do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro oraz zawiera wnioski wynikajàce z doÊwiadczeƒ paƒstw strefy euro wraz z sugestiami dla nowych krajów
cz∏onkowskich UE.
– Grup´ DIR COM ds. informacji i Komunikacji przy Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomicznych
i Finansowych Komisji Europejskiej, realizujàcà program PRINCE (PRINCE Programme –
the EMU and the euro)
– Grup´ Ekspertów ds. fa∏szerstw monet (Counterfeit Coin Experts Group) dzia∏ajàcà
przy Europejskim Biurze ds. Przeciwdzia∏ania Oszustwom (OLAF).

13.2.2. Porozumienie pomi´dzy EBC a bankami centralnymi
w zakresie polityki kursowej
W dniu 29 kwietnia 2004 r. NBP wraz z pozosta∏ymi bankami centralnymi nowych paƒstw
cz∏onkowskich przystàpi∏ do Porozumienia z dnia 1 wrzeÊnia 1998 r. pomi´dzy Europejskim
Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich spoza strefy euro,
stanowiàcego podstaw´ wspó∏pracy w dziedzinie polityki kursowej. Wi´kszoÊç postanowieƒ
Porozumienia wchodzi w ˝ycie po przystàpieniu danego kraju do systemu ERM II.

13.2.3. Wspó∏praca z Ministerstwem Finansów w ramach Mi´dzyresortowej
Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unià Gospodarczà i Walutowà
W 2004 r. odby∏y si´ cztery posiedzenia Mi´dzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski
z UGW, w których uczestniczyli przedstawiciele NBP i Ministerstwa Finansów. Przedmiotem dyskusji
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by∏y aspekty prawno-instytucjonalne przysz∏ego uczestnictwa Polski w ERM II i strefie euro oraz
zagadnienia zwiàzane z politykà pieni´˝nà i fiskalnà.

13.2.4. Inne dzia∏ania
Pozosta∏e prace zwiàzane z przygotowaniem do wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty
obejmowa∏y: dzia∏ania na rzecz stworzenia infrastruktury do rozliczeƒ w euro, przygotowania
NBP do wprowadzenia do obiegu i zapobiegania fa∏szerstwom monet i banknotów euro oraz
opracowania przysz∏ej kampanii informacyjnej. Zosta∏y one opisane w rozdzia∏ach: „Dzia∏ania
na rzecz systemu p∏atniczego”, „Dzia∏alnoÊç emisyjna NBP” oraz „Dzia∏alnoÊç edukacyjna
i informacyjna”.

13.3. Wspó∏praca z mi´dzynarodowymi instytucjami
gospodarczymi i finansowymi
13.3.1. Wspó∏praca z Organizacjà Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju
• Realizujàc zadania wynikajàce z cz∏onkostwa Polski w OECD NBP kontynuowa∏ wspó∏prac´
z Krajowym Koordynatorem Wspó∏pracy RP – OECD, Ministerstwem Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej, Ministerstwem Finansów oraz Sta∏ym Przedstawicielstwem RP przy OECD.
W 2004 r. przedstawiciele NBP uczestniczyli w pracach nast´pujàcych komitetów problemowych
i grup roboczych OECD:
• Komitetu Polityki Ekonomicznej:
– Grupy Roboczej ds. Krótkookresowych Prognoz Ekonomicznych,
– Grupy Roboczej ds. Analiz Polityki Makroekonomicznej i Strukturalnej,
• Komitetu Rynków Finansowych:
– Grupy Roboczej ds. Statystyk Finansowych,
• Komitetu ds. Przep∏ywów Kapita∏owych i Transakcji Niewidocznych,
• Komitetu ds. Mi´dzynarodowych Inwestycji i Przedsi´biorstw Wielonarodowych,
• Komitetu Przeglàdów Gospodarki i Rozwoju.
W lutym 2004 r. przebywa∏a w Warszawie II misja OECD przygotowujàca VIII Przeglàd
Gospodarczy Polski, którego g∏ównym tematem by∏a polityka kszta∏towania rynku pracy. W trakcie
podsumowania przeglàdu, które nastàpi∏o w dniu 1 kwietnia 2004 r. na forum Komitetu Przeglàdów
Gospodarki i Rozwoju OECD, wskazano na potrzeb´ zreformowania polskiego rynku pracy
(zwi´kszenia wydajnoÊci i elastycznoÊci) oraz uzdrowienia finansów publicznych.
W maju i paêdzierniku 2004 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej odby∏y
si´ posiedzenia Mi´dzyresortowego Zespo∏u do spraw OECD, w których uczestniczyli przedstawiciele
NBP. Podczas spotkaƒ omówiono m. in. zmiany organizacyjne w OECD, za∏o˝enia bud˝etowe
OECD na lata 2005-2006 oraz skutki finansowe rozszerzenia OECD.
Podobnie jak w latach ubieg∏ych, NBP przekazywa∏ OECD dane na temat podstawowych
agregatów monetarnych oraz dane dotyczàce mi´dzynarodowego handlu us∏ugami i inwestycji
bezpoÊrednich.
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13.3.2. Wspó∏praca z Bankiem Âwiatowym
W ramach Wiosennych Spotkaƒ Grupy Cz∏onkowskiej BÂ i MFW w kwietniu 2004 r.
przedstawiciele NBP uczestniczyli m.in. w spotkaniu z Wiceprezesem Banku Âwiatowego odpowiedzialnym za Europ´ i Azj´ Ârodkowà. W trakcie Dorocznego Spotkania BÂ i MFW w paêdzierniku
2004 r. omawiano natomiast zagadnienia zwiàzane z efektywnoÊcià Êwiadczonej pomocy rozwojowej,
sposobami wzmocnienia podstaw wzrostu gospodarczego oraz rozwojem sektora prywatnego.
W 2004 r. przebywa∏y w Warszawie cztery misje BÂ. Celem pierwszej by∏o omówienie
szczegó∏ów pomocy technicznej Banku Âwiatowego dla NBP w zakresie modelowania ryzyka
stopy procentowej i sprawozdawczoÊci banków. Druga misja by∏a poÊwi´cona omówieniu programu
dzia∏alnoÊci BÂ w zakresie badaƒ nad wymiarem sprawiedliwoÊci, trzecia zaÊ zajmowa∏a si´
badaniem barier rozwojowych systemu finansowego w Polsce. Ostatnia misja dotyczy∏a projektu
realizowanego przez NBP, BÂ i EBOiR, którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowego
raportu na temat egzekwowania zobowiàzaƒ umownych w Polsce w kontekÊcie funkcjonowania
rynku finansowego.
W kwartalnym raporcie ekonomicznym dla krajów EU-8, opublikowanym w kwietniu 2004 r.,
eksperci BÂ przedstawili ocen´, z której wynika, ˝e polska polityka pieni´˝na pozostanie jednà
z najbardziej wiarygodnych w krajach z tej grupy.
Ponadto:
• We wrzeÊniu 2004 r. przedstawiono w NBP raport BÂ Doing Business 2005, poÊwi´cony
regulacjom dotyczàcym prowadzenia prywatnej dzia∏alnoÊci gospodarczej w ró˝nych krajach. Zgodnie z ocenà ekspertów BÂ, Polska znalaz∏a si´ na liÊcie 10 krajów, które w 2003 r.
najskuteczniej reformowa∏y warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
• W paêdzierniku 2004 r. NBP zorganizowa∏ wizyt´ w Polsce doradców dyrektora wykonawczego
BÂ i MFW z paƒstw polskiej grupy cz∏onkowskiej. Uczestników zapoznano z przebiegiem
transformacji gospodarczej w Polsce i innych krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej,
sytuacjà po wstàpieniu do UE, a tak˝e wspó∏pracà Polski z mi´dzynarodowymi instytucjami
finansowymi.
• NBP uczestniczy∏ w konsultacjach dotyczàcych projektu Strategii partnerstwa dla Polski
na lata 2005-2007. Obecna Strategia, w odró˝nieniu od poprzednich, k∏adzie nacisk
na partnerstwo pomi´dzy Bankiem Âwiatowym i Polskà, a nie na Êwiadczenie przez
Bank pomocy dla naszego kraju. G∏ówne za∏o˝enia strategii to wspieranie wzrostu
i odwrócenie negatywnej dynamiki zad∏u˝enia poprzez konsolidacj´ fiskalnà, poprawa
klimatu inwestycyjnego, wzrost konkurencyjnoÊci, ograniczenie ubóstwa i wzrost
zatrudnienia.

13.3.3. Wspó∏praca z Mi´dzynarodowym Funduszem Walutowym
W 2004 r. w Polsce wizyt´ z∏o˝y∏y dwie misje MFW. Pierwsza z nich – w ramach konsultacji
w trybie Art. IV Statutu MFW – mia∏a miejsce w kwietniu 2004 r. Jej cz∏onkowie zapoznali si´
z obecnà sytuacjà gospodarczà Polski, planami w zakresie polityki gospodarczej, bud˝etowej
i monetarnej oraz zebrali dane statystyczne niezb´dne do opracowania corocznego raportu
Funduszu o Polsce. W paêdzierniku odby∏a si´ druga misja, w trakcie której dokonano oceny realizacji
polityki gospodarczej za 2004 r. i sformu∏owano za∏o˝enia makroekonomiczne na rok nast´pny.
W spotkaniach z cz∏onkami misji MFW uczestniczyli przedstawiciele NBP i cz∏onkowie Rady Polityki
Pieni´˝nej. MFW pozytywnie oceni∏ polityk´ pieni´˝nà i strategi´ celu inflacyjnego realizowanà
przez NBP. Polski system bankowy zosta∏ uznany za stabilny, podkreÊlono dobre wyniki finansowe
i popraw´ efektywnoÊci funkcjonowania banków. Rozpocz´cie publikowania przez NBP projekcji
inflacyjnych oceniono jako istotny krok w procesie zwi´kszania przejrzystoÊci polityki pieni´˝nej.
Ponadto z uznaniem odnotowano rozwój zaplecza naukowo-badawczego NBP.
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W 2004 r. pracownicy NBP brali udzia∏ w szkoleniach organizowanych przez MFW w zakresie
makroekonomii, modelowania ekonometrycznego, prognozowania, statystyki monetarnej i finansowej,
rachunkowoÊci banku centralnego oraz misjach prognostycznych MFW (m.in. w Bu∏garii).

13.3.4. Wspó∏praca z Bankiem Rozrachunków Mi´dzynarodowych
NBP jest akcjonariuszem BIS i posiada 8 tys. akcji o wartoÊci nominalnej 40 mln SDR. Prezes
NBP uczestniczy w spotkaniach gubernatorów BIS oraz Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy
BIS.
W czerwcu 2004 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIS zatwierdzono: podzia∏
dywidendy za rok 2003/2004, Raport Roczny, bilans na dzieƒ 31 marca 2004 r. oraz rachunek
wyników, który wykaza∏ zysk netto w wysokoÊci 536,1 mln SDR (Special Drawing Rights).
Na wyp∏at´ dywidendy przeznaczono 104 mln SDR (225 SDR za akcj´). NBP otrzyma∏ 1,8 mln SDR
(o 4,7% wi´cej w porównaniu z 2003 r.)
W 2004 r. pracownicy NBP uczestniczyli w szkoleniach i seminariach organizowanych przez
BIS we wspó∏pracy z Financial Stability Institute (FSI) i Joint Vienna Institute (JVI). Tematyka szkoleƒ
obejmowa∏a m.in. nadzór bankowy i nadzór nad konglomeratami finansowymi, podstawy zarzàdzania ryzykiem, planowanie strategiczne, rachunkowoÊç i audyt w bankach centralnych.
Wspólnie z FSI Narodowy Bank Polski zorganizowa∏ seminarium nt. transferu ryzyka
kredytowego, przeznaczone dla przedstawicieli instytucji nadzoru bankowego z krajów Europy
Ârodkowej i Wschodniej.
W maju 2004 r. odby∏o si´ doroczne spotkanie koordynatorów wspó∏pracy technicznej
i szkoleniowej banków centralnych paƒstw G-10, paƒstw Europy Wschodniej i Ârodkowej (CEEC)
oraz paƒstw WNP. W trakcie spotkania Instytut StabilnoÊci Finansowej BIS (FSI) przedstawi∏
inicjatyw´ edukacyjnej platformy internetowej, s∏u˝àcej szkoleniu nadzorców bankowych
(FSI-Connect). NBP, jako jeden z niewielu banków centralnych, zosta∏ zaproszony do uczestnictwa
w pilota˝u projektu. Platforma zosta∏a uruchomiona pod koniec czerwca 2004 r. Oferuje
przedstawicielom banków mo˝liwoÊç uczestniczenia w kursach dotyczàcych Nowej Umowy
Kapita∏owej, ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego.

13.3.5. Wspó∏praca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
W kwietniu 2004 r. Prezes NBP wzià∏ udzia∏ w XIII Dorocznym Spotkaniu Rady Gubernatorów
EBOiR. W swoim przemówieniu wskaza∏ na potrzeb´ dalszego Êwiadczenia przez EBOiR pomocy
w zakresie know-how, partnerstwa publiczno-prywatnego, rozwoju instytucji finansowych oraz
nowych projektów inwestycyjnych. W prezentacji przygotowanej przez stron´ polskà (wspólnie
z przedstawicielami Rzàdu) omówiono m.in. perspektywy wejÊcia Polski do strefy euro, stan
i perspektywy konsolidacji fiskalnej oraz inwestycje zagraniczne w Polsce.
Ponadto w 2004 r.:
• Na zaproszenie Prezesa NBP przybyli do Warszawy przedstawiciele Rady Dyrektorów EBOiR.
W trakcie wizyty omawiano zagadnienia zwiàzane ze strategià oraz nowymi projektami
inwestycyjnymi EBOiR w Polsce.
• Przedstawiciele NBP odbyli wizyt´ studyjnà w EBOiR w Londynie, podczas której omówiono
m.in. zagadnienia wspó∏pracy EBOiR z krajami Azji Ârodkowej, doÊwiadczenia EBOiR
w zakresie badaƒ prawnoporównawczych, jak równie˝ zasady komunikacji wewn´trznej
i zewn´trznej.
• W Centrali NBP odby∏a si´ prezentacja raportu EBOiR Transition Report 2004 –
Infrastructure.
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13.3.6. Mi´dzynarodowy Bank Wspó∏pracy Gospodarczej
W posiedzeniach Rady MBWG uczestniczy∏a strona polska. Delegacji przewodniczy∏ Pierwszy
Zast´pca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wzi´li w niej równie˝ udzia∏ przedstawiciele
Ministerstwa Finansów.
W 2004 r. MBWG sp∏aci∏ prawie ca∏e zad∏u˝enie wobec wierzycieli. Nie otrzyma∏ natomiast
od swoich d∏u˝ników sp∏at z tytu∏u du˝ej cz´Êci przeterminowanych nale˝noÊci.

13.3.7. Wspó∏praca mi´dzynarodowa w zakresie nadzoru bankowego
Podobnie jak w przypadku pozosta∏ych jednostek organizacyjnych NBP, przystàpienie Polski
do UE mia∏o du˝e znaczenie dla mi´dzynarodowej dzia∏alnoÊci polskiego nadzoru bankowego.
Dzi´ki uczestnictwu – od 1 maja 2004 r. – w pracach instytucji unijnych, w zakresie analogicznym
do przedstawicieli paƒstw cz∏onkowskich UE, pozostajàcych poza strefà euro, Polska uzyska∏a
wp∏yw na tworzenie wspólnej polityki w zakresie nadzorowania systemu finansowego. Dzia∏ania
w tym zakresie w 2004 r. obejmowa∏y przygotowywanie stanowisk NBP dla komitetów i grup
roboczych Rady UE, w szczególnoÊci Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (Comittee of
European Banking Supervisors – CEBS).
W zakresie wspó∏pracy regionalnej najwa˝niejszym wydarzeniem by∏ udzia∏ strony polskiej
(pod przewodnictwem GINB) w 17. Konferencji Grupy BSCEE w dniach 26-29 maja 2004 r.
w Chorwacji. Omawiano m. in. model dynamicznego tworzenia rezerw celowych w bankach oraz
instytucjonalne usytuowanie nadzoru nad rynkiem finansowym.
Wspó∏praca bilateralna obj´∏a m.in. wizyt´ w NBP delegacji nadzorców z Banku Centralnego Ukrainy oraz wizyty przedstawicieli polskiego nadzoru w instytucjach nadzorczych Hiszpanii
i Austrii.

13.3.8. Pomoc szkoleniowa udzielona bankom centralnym i zagranicznym
instytucjom nadzorczym
Narodowy Bank Polski Êwiadczy pomoc szkoleniowà bankom centralnym z krajów
przechodzàcych transformacj´ gospodarczà. W 2004 r. pomoc ta obj´∏a przede wszystkim wizyty
studyjne przedstawicieli banków centralnych na szczeblu eksperckim oraz seminarium mi´dzynarodowe. Inicjatywy podejmowane przez NBP koncentrowa∏y si´ na krajach wchodzàcych w sk∏ad
polskiej grupy cz∏onkowskiej w BÂ i MFW (Azerbejd˝an, Kirgistan, Serbia i Czarnogóra,
Tad˝ykistan, Turkmenistan, Uzbekistan), innych krajach b. ZSRR (Ukraina, Bia∏oruÊ, Mo∏dawia,
Armenia, Gruzja, Kazachstan) oraz krajach Dalekiego Wschodu (Chiny, Wietnam, Mongolia).
NBP kontynuowa∏ program pomocy szkoleniowej dla nadzorców z krajów Europy Ârodkowej
i Wschodniej w ramach Inicjatywy Szkoleniowej NBP dla Nadzoru Bankowego (Training Initiative
for Banking Supervision – TIBS). Inicjatywa ma na celu promowanie zasad dobrej praktyki
nadzorczej oraz wymian´ doÊwiadczeƒ w zakresie: restrukturyzacji banków, tworzenia i wprowadzania w ˝ycie regulacji ostro˝noÊciowych oraz metod nadzorowania banków. W 2004 r.
NBP zorganizowa∏ cztery seminaria, realizowane bezpoÊrednio w ramach TIBS lub we wspó∏pracy
z zagranicznymi partnerami. Tematyka seminariów zorganizowanych w ramach TIBS w czerwcu
i listopadzie 2004 r. obejmowa∏a zarzàdzanie ryzykiem kredytowym oraz nadzór skonsolidowany.
Dodatkowo, na proÊb´ Wiceprezesa Banku Centralnego Ukrainy, NBP zorganizowa∏ we wrzeÊniu
2004 r. w Kijowie seminarium dla pracowników banku centralnego Ukrainy poÊwi´cone
problematyce nadzoru bankowego prowadzonego na podstawie oceny ryzyka. Potwierdzeniem
wysokiej oceny seminariów TIBS by∏a propozycja zorganizowania wspólnie z Financial Stability
Institute seminarium nt. transferu ryzyka kredytowego. Odby∏o si´ ono we wrzeÊniu 2004 r.
w Warszawie. W 2004 r. w seminariach TIBS wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie110 osób z 24 krajów Europy
Ârodkowej i Wschodniej oraz b. ZSRR.
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W maju 2004 r. odby∏o si´ seminarium zorganizowane we wspó∏pracy z Narodowym Bankiem
Szwajcarii, poÊwi´cone strategiom polityki pieni´˝nej i kursowej. Uczestniczy∏o w nim 21 osób
z 12 banków centralnych Europy Wschodniej i Azji Ârodkowej.
W 2004 r. NBP podpisa∏ umowy o wspó∏pracy szkoleniowej z Narodowym Bankiem Republiki
Kirgiskiej i Bankiem Mongolii.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2003 r.
• Z chwilà przystàpienia Polski do Unii Europejskiej NBP zosta∏ cz∏onkiem Europejskiego
Systemu Banków Centralnych.
• NBP i MF wzmocni∏y wspó∏prac´ w ramach Mi´dzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji
Polski z UGW.
• MFW pozytywnie oceni∏ polityk´ pieni´˝nà i strategi´ celu inflacyjnego realizowanà przez
NBP oraz kondycj´ polskiego systemu bankowego.
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14.1. Zarzàdzanie zasobami ludzkimi
14.1.1. Zatrudnienie w NBP
W 2004 r. przeci´tne zatrudnienie w NBP wynosi∏o 4.925 etatów i zmniejszy∏o si´ w stosunku
do 2003 r. o 217 etatów, tj. o 4,2%. Po raz kolejny nastàpi∏ spadek kosztów wynagrodzeƒ
o 4,4%75, co jest konsekwencjà rozpocz´tego w 2002 r. procesu zmniejszania zatrudnienia oraz
zamro˝enia p∏ac na poziomie 2001 r.
WÊród zatrudnionych przewa˝a∏y kobiety, które na stanowiskach nierobotniczych stanowi∏y
69,5% (2003 r. – 71,0%), robotniczych i pokrewnych – 22,2% (2003 r. – 23,0%).
W strukturze wiekowej pracowników (Wykres 10) udzia∏ pracowników w wieku do 35 lat
stanowi∏ 22,5% (w 2003 r. – 24%). Osoby powy˝ej 55. roku ˝ycia stanowi∏y natomiast 12,7%
(2003 r.– 11,5%) ogó∏u zatrudnionych.
W koƒcu 2004 r. po raz kolejny zwi´kszy∏a si´ liczba pracowników NBP z wy˝szym wykszta∏ceniem
i stanowi∏a 60,0% (w 2003 r. – 55,8%) ogó∏u zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych
(Wykres 11). Udzia∏ pracowników niemajàcych Êredniego wykszta∏cenia zmala∏ i wyniós∏ 2,0%
(2003 r. – 3,0%). Podniesienie poziomu wykszta∏cenia osób zatrudnionych w NBP wynika mi´dzy
innymi z podejmowania przez pracowników nauki na studiach licencjackich i magisterskich.
Wykres 10
Struktura wiekowa pracowników
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Wykres 11
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14.1.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników NBP
Od momentu przystàpienia Polski do UE pracownicy NBP uczestniczà w pracach gremiów
unijnych w zakresie analogicznym do przedstawicieli paƒstw cz∏onkowskich UE, pozostajàcych
poza strefà euro. Prawid∏owe wykonywanie wynikajàcych stàd zadaƒ wià˝e si´ z koniecznoÊcià
doskonalenia zawodowego – doskonalenia znajomoÊci j´zyków obcych, prowadzenia negocjacji
i znajomoÊci zasad funkcjonowania instytucji europejskich, jak równie˝ zwi´kszania kompetencji
merytorycznych. Jednym z celów NBP jest uzyskanie pozycji znaczàcego oÊrodka naukowego
w zakresie badaƒ ekonomicznych w kraju oraz w ramach ESBC. Aby zrealizowaç ten cel, Narodowy
Bank Polski organizuje dla swoich pracowników liczne szkolenia specjalistyczne umo˝liwiajàce
podnoszenie ich kwalifikacji, co przyczynia si´ do rozwijania i doskonalenia prowadzonych w NBP
analiz i badaƒ.
Wzorem lat ubieg∏ych, w trakcie doboru i planowania szkoleƒ preferowano zagadnienia
dotyczàce priorytetowych zadaƒ NBP. Stosowanie tej zasady gwarantuje efektywne wykorzystanie
Êrodków przeznaczonych na szkolenia.
14.1.2.1. Podstawowe formy podnoszenia kwalifikacji
W 2004 r. w szkoleniach organizowanych przez NBP wzi´∏o udzia∏ 11.47176 osób (w 2003
r. 10.172). Wzrost liczby przeszkolonych w porównaniu z 2003 r. (o 12,6%) wynika∏ z koniecznoÊci przeprowadzenia du˝ej liczby szkoleƒ w zakresie ustawy Prawo zamówieƒ publicznych77 oraz
udzia∏u pracowników w kolejnych edycjach szkoleƒ specjalistycznych.
Narodowy Bank Polski oferowa∏ pracownikom nast´pujàce rodzaje szkoleƒ:
• Szkolenia wewn´trzne z udzia∏em wyk∏adowców krajowych i zagranicznych
Wewn´trzne szkolenia specjalistyczne dotyczy∏y g∏ównie: makroekonomii, prawa
wspólnotowego, zarzàdzania rezerwami, zarzàdzania ryzykiem, zaawansowanych modeli
ekonometrycznych, statystyki, rachunkowoÊci, systemów p∏atniczych, kontroli wewn´trznej
i zagadnieƒ unijnych. Przeprowadzano równie˝ szkolenia obowiàzkowe z zakresu ochrony
mienia bankowego i BHP. Organizowane by∏y równie˝ lektoraty j´zyków obcych. Nauka
j´zyków obcych odbywa∏a si´ w formie kursów specjalistycznych i konwersacji z native
speakerami. Lektoraty mia∏y poziom co najmniej Êrednio zaawansowany i by∏y ukierunkowane
na doskonalenie w konkretnych dziedzinach.
• Szkoleniowe wyjazdy zagraniczne
Szkolenia tego rodzaju by∏y organizowane przez banki centralne, mi´dzynarodowe instytucje
finansowe oraz instytucje edukacyjne i obejmowa∏y seminaria, kursy, konferencje oraz
wizyty studialne. Pracownicy NBP mieli mo˝liwoÊç poszerzenia wiedzy i wymiany doÊwiadczeƒ
nt.: zagadnieƒ makroekonomicznych, statystyki i ekonometrii, rynków finansowych, systemów
p∏atniczych, rynków finansowych, nadzoru bankowego, zarzàdzania rezerwami dewizowymi,
zarzàdzania ryzykiem, rachunkowoÊci, prawa oraz szczegó∏owych zagadnieƒ dotyczàcych
funkcjonowania ESBC. Szkoleniowe wyjazdy zagraniczne dotyczy∏y przede wszystkim
priorytetowych obszarów szkoleniowych wyznaczonych dla poszczególnych departamentów
przez Zarzàd NBP.
• Sta˝e w instytucjach europejskich
Pracownicy NBP odbywali sta˝e mi´dzy innymi w Komisji Europejskiej, Europejskim Banku
Centralnym oraz innych bankach centralnych w ramach tzw. wymiany pracowniczej.

76

Niektórzy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach wi´cej ni˝ jeden raz.

77

Ustawa po raz pierwszy obj´∏a swoim zakresem zamówienia NBP.
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• Krajowe szkolenia zewn´trzne
Zakres tematyczny krajowych szkoleƒ zewn´trznych obejmowa∏: systemy informatyczne,
rynki finansowe, rachunkowoÊç, prawo, zarzàdzanie ryzykiem i integracj´ europejskà.
• Szkolne i pozaszkolne formy dokszta∏cania: studia wy˝sze, podyplomowe,
doktoranckie i aplikacje
14.1.2.2. Wprowadzenie Zasad etyki pracowników NBP
NBP jako instytucja wykonujàca zadania publiczne promuje normy zachowaƒ odpowiadajàce najwy˝szym standardom etycznym, co pozwala na osiàgni´cie wysokiego poziomu kompetencji i profesjonalizmu pracowników. W 2004 r. opracowano i wprowadzono w ˝ycie Zasady etyki
pracowników NBP. Ka˝dego pracownika zapoznano z Zasadami i zobowiàzano do ich stosowania.
Do nadzorowania przestrzegania Zasad zosta∏ wyznaczony jeden z cz∏onków Zarzàdu NBP.

14.2. Zarzàdzanie zasobami majàtkowymi
W 2004 r. nak∏ady finansowe Narodowego Banku Polskiego na realizacj´ zadaƒ i zakupy
inwestycyjne wynios∏y 226.118 tys. z∏ i by∏y wy˝sze o 1,4% w stosunku do 2003 r. Podobnie jak
w latach poprzednich wydatki przeznaczono przede wszystkim na:
• zakupy z zakresu teleinformatyki i telekomunikacji,
• budownictwo inwestycyjne,
• zakupy Êrodków trwa∏ych.
G∏ówne kierunki dzia∏alnoÊci inwestycyjnej w 2004 r. dotyczy∏y:
• dostosowania infrastruktury teleinformatycznej NBP do wymagaƒ obowiàzujàcych w UE,
w szczególnoÊci w ESBC oraz osiàgni´cia poziomu technologicznego zgodnego ze
standardami przyj´tymi w bankach centralnych UE,
• udoskonalenia zabezpieczeƒ obiektów i systemów NBP,
• mechanizacji skarbców i czynnoÊci kasowo-skarbcowych, majàcej na celu zwi´kszenie
efektywnoÊci przeliczania wartoÊci pieni´˝nych oraz podniesienie poziomu bezpieczeƒstwa
przechowywania i transportu gotówki w zwiàzku z planowanym wprowadzeniem euro,
• modernizacji obiektów bankowych w celu poprawy stanu technicznego oraz wymiany
zu˝ytych i zamortyzowanych sk∏adników majàtku.
W wyniku zrealizowanych zadaƒ inwestycyjnych uzyskano nast´pujàce efekty:
• nastàpi∏a dalsza rozbudowa i modernizacja istniejàcych systemów informatycznych
i teleinformatycznych,
• zwi´kszono powierzchni´ pomieszczeƒ bankowych i zmodernizowano je,
• zmodernizowano i rozbudowano systemy zabezpieczenia obiektów bankowych
przed napadem, w∏amaniem i po˝arem, a tak˝e kontynuowano dostosowywanie pomieszczeƒ
bankowych do ustawowych wymagaƒ w zakresie ochrony,
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• nastàpi∏a poprawa stanu technicznego obiektów bankowych i ich otoczenia, a tym samym
polepszy∏y si´ warunki pracy.

14.3. Obs∏uga informatyczna systemu bankowego oraz NBP
W 2004 r. prowadzono prace informatyczne polegajàce na:
• wprowadzaniu bie˝àcych zmian w systemach informatycznych wynikajàcych z integracji
Polski z UE, a w szczególnoÊci z uczestnictwa NBP w ESBC,
• przystosowaniu systemów informatycznych do obs∏ugi jednostek bud˝etowych wg nowej
ustawy o finansach publicznych,
• usprawnieniu istniejàcej infrastruktury teleinformatycznej,
• kontynuacji rozpocz´tych zadaƒ wieloletnich i zapewnieniu niezb´dnego poziomu
bezpieczeƒstwa systemów NBP.
Realizujàc powy˝sze zadania w 2004 r.:
• kontynuowano prace zwiàzane z budowà systemu SORBNET-EURO,
• uruchomiono infrastruktur´ teleinformatycznà w ramach Europejskiego Systemu Banków
Centralnych,
• zakoƒczono etap centralizacji Zintegrowanego Systemu Ksi´gowego i rozpocz´to ostatni
etap migracji systemów oddzia∏owych w ramach projektu,
• zakoƒczono budow´ Centrum Monitorowania i Zarzàdzania Systemem Teleinformatycznym,
• dostosowano system sprawozdawczy do wymogów UE,
• kontynuowano wprowadzanie nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych w serwisie
internetowym NBP.

14.4. Ochrona i zabezpieczenia
W 2004 r. kontynuowane by∏y prace zwiàzane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu
bezpieczeƒstwa w NBP. Opracowano i wprowadzono wewn´trzne regulacje wynikajàce z polityki
bezpieczeƒstwa w NBP, dotyczàce: ciàg∏oÊci dzia∏ania, Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych oraz
zarzàdzania bezpieczeƒstwem systemów informatycznych.
Ponadto:
• Przygotowano system bezpiecznej ∏àcznoÊci telekopiowej przeznaczony do przesy∏ania
informacji niejawnych o klauzuli „zastrze˝one” oraz informacji jawnych majàcych
szczególne znaczenie dla NBP.
• Prowadzono prace nad dostosowaniem wewn´trznych regulacji prawnych do planowanej
w 2005 r. nowelizacji ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz
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nowelizacji rozporzàdzenia z dnia 14 paêdziernika 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
i wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç ochrona wartoÊci pieni´˝nych przechowywanych
i transportowanych przez przedsi´biorców i inne jednostki organizacyjne.
• Prowadzono szkolenia dla osób majàcych dost´p do informacji niejawnych i zajmujàcych
si´ przetwarzaniem danych osobowych.
• Opracowano Strategi´ budowy planów ciàg∏oÊci dzia∏ania w NBP oraz rozpocz´to budow´ planów ciàg∏oÊci dzia∏ania dla najwa˝niejszych funkcji krytycznych NBP.

14.5. Dzia∏alnoÊç audytu wewn´trznego
W 2004 r. NBP koncentrowa∏ si´ na dostosowywaniu dzia∏alnoÊci audytu wewn´trznego
do Mi´dzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn´trznego (International
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). Dostosowanie obejmowa∏o
stworzenie audytu nakierowanego na ryzyko oraz wspieranie funkcjonowania systemu kontroli
wewn´trznej w NBP.
W ramach dzia∏aƒ z tego zakresu:
• przeprowadzono 56 zadaƒ audytowych obejmujàcych 31 tematów przewidzianych
w Planie dzia∏alnoÊci audytu wewn´trznego na rok 2004,
• wykonano 2 post´powania wyjaÊniajàce,
• monitorowano realizacj´ wniosków i zaleceƒ wydanych w wyniku audytów,
• realizowano zadania o charakterze pozaaudytowym, w tym analityczne i doradcze.
Wyniki przeprowadzonych audytów wewn´trznych wskazujà na prawid∏owe funkcjonowanie
NBP i brak istotnych zagro˝eƒ dla jego dzia∏alnoÊci. Po raz kolejny stwierdzono popraw´ funkcjonowania mechanizmów kontroli wewn´trznej.
W 2004 r. NBP rozpoczà∏ ponadto bie˝àcà wspó∏prac´ z bankami centralnymi w ramach
ESBC i po raz pierwszy prowadzi∏ audyt na zlecenie Komitetu Audytorów Wewn´trznych ESBC
(Internal Auditors Committee).

14.6. Zmiany organizacyjne
W 2004 r. prowadzono w Narodowym Banku Polskim dzia∏ania majàce na celu stworzenie
nowoczesnych mechanizmów i procedur zarzàdzania ryzykiem. W tym celu zosta∏ utworzony
Departament Zarzàdzania Ryzykiem Finansowym (DZRF), który jest odpowiedzialny za monitorowanie
ryzyka finansowego w NBP. Jego zadania obejmujà przede wszystkim bie˝àce identyfikowanie,
pomiar i kontrol´ wszystkich rodzajów ryzyka finansowego, tj. ryzyka kredytowego, ryzyka stopy
procentowej, ryzyka p∏ynnoÊci i ryzyka kursowego.
Ponadto utworzono Zespó∏ ds. Ryzyka Operacyjnego, którego zadaniem jest opracowywanie
metodyki oraz wykonywanie zadaƒ analitycznych zwiàzanych z zarzàdzaniem ryzykiem operacyjnym
w NBP.
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W 2004 r. przeprowadzono racjonalizacj´ zatrudnienia w oddzia∏ach okr´gowych NBP.
Ponadto podj´to prace majàce na celu po∏àczenie, z dniem 1 maja 2005 r., Oddzia∏u Okr´gowego
w Warszawie i G∏ównego Oddzia∏u Walutowo-Dewizowego w jednà jednostk´ organizacyjnà.
Po∏àczenie ma na celu dalsze obni˝enie kosztów dzia∏ania NBP i usprawnienie obs∏ugi klientów
NBP.

Najwa˝niejsze dzia∏ania NBP w 2003 r.
• Nastàpi∏ dalszy spadek zatrudnienia w NBP o 217 etatów, tj. 4,2%.
• Dostosowywano dzia∏alnoÊç audytu wewn´trznego do Mi´dzynarodowych Standardów
Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn´trznego.
• Wzmocniono system zarzàdzania ryzykiem w NBP.
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BILANS
I RACHUNEK WYNIKÓW NBP

Raport Roczny 2004

Bilans i rachunek wyników NBP

15.1. Zmiany w zasadach rachunkowoÊci
Z dniem 1 stycznia 2004 r. wesz∏a w ˝ycie zmiana art. 67 ustawy o NBP, zgodnie z którà
zasady rachunkowoÊci NBP powinny odpowiadaç standardom stosowanym w ESBC. W celu
wykonania powy˝szego zapisu RPP przyj´∏a w 2003 r. dwie uchwa∏y z zakresu rachunkowoÊci:
uchwa∏´ nr 16/2003 w sprawie zasad rachunkowoÊci, uk∏adu aktywów i pasywów bilansu oraz
rachunku zysku i strat NBP (z póêniejszymi zmianami) oraz uchwa∏´ nr 17/2003 w sprawie zasad tworzenia i rozwiàzywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z∏otego do walut obcych
w NBP. Zmianom wprowadzonym od 1 stycznia 2004 r. podlega∏y:
• Cz´stotliwoÊç naliczania odsetek, dyskonta, premii od aktywów i zobowiàzaƒ NBP, tj.
przejÊcie z miesi´cznego naliczania na naliczanie dzienne.
• Metoda naliczania dyskonta od zakupionych dyskontowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
o terminie zapadalnoÊci d∏u˝szym ni˝ jeden rok od momentu zakupu, tj. przejÊcie z metody
liniowej na metod´ wewn´trznej stopy zwrotu.
• Wycena d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, czyli przejÊcie z wyceny wed∏ug Êredniej ceny
rynkowej, nie wy˝szej od wartoÊci ustalonej wed∏ug ceny zakupu, na wycen´ wed∏ug Êredniej
ceny rynkowej, nawet je˝eli ta cena jest wy˝sza od ceny zakupu.
• Odnoszenie skutków wyceny cenowej, tj. niezrealizowanych kosztów i niezrealizowanych
przychodów. Niezrealizowane koszty ujmuje si´ w ciàgu roku obrotowego w aktywach
bilansu, a przychody w pasywach bilansu jako ró˝nice z wyceny cenowej aktywów i pasywów.
Koszty niezrealizowane zalicza si´ w dniu bilansowym do wyniku finansowego (dotychczas
niezrealizowane koszty by∏y wykazywane w aktywach bilansu jako ró˝nice z wyceny;
niezrealizowane przychody nie by∏y wykazywane w bilansie).
• Sposób rozliczania przychodów i kosztów z transakcji walutowych, tzw. zrealizowane
ró˝nice kursowe (przejÊcie z metody rozliczania na podstawie kursu Êredniego NBP
obowiàzujàcego na dzieƒ uj´cia zdarzenia gospodarczego w ksi´gach rachunkowych
na metod´ Êredniego kosztu zasobu waluty obcej). Zasad´ t´ stosuje si´ do operacji
zwiàzanych z gospodarowaniem rezerwami dewizowymi.
• Szczegó∏owe uregulowania kwestii zwiàzanych z ujmowaniem i wycenà instrumentów
s∏u˝àcych ograniczeniu ryzyka (instrumentów pozabilansowych).
• Odnoszenie skutków wyceny kursowej aktywów i zobowiàzaƒ w walutach obcych, tj.
niezrealizowanych kosztów i niezrealizowanych przychodów. Niezrealizowane koszty
ujmuje si´ w ciàgu roku obrotowego w aktywach bilansu, a przychody w pasywach bilansu
jako ró˝nice z wyceny aktywów i zobowiàzaƒ w walutach obcych. Koszty niezrealizowane
zalicza si´ w dniu bilansowym do wyniku finansowego. Dotychczas nadwy˝ka ujemnych
ró˝nic kursowych nad dodatnimi, która powsta∏a w zwiàzku z przeliczeniem aktywów
i pasywów w walutach obcych, zmniejsza∏a rezerw´ na pokrycie ryzyka zmian kursu z∏otego
do walut obcych. Nadwy˝ka dodatnich ró˝nic kursowych nad ujemnymi zwi´ksza∏a rezerw´
na pokrycie ryzyka zmian kursu z∏otego do walut obcych.
W przypadku aktywów i pasywów wyra˝onych w walutach obcych ujemne ró˝nice kursowe
(koszty niezrealizowane) sà wykazywane w aktywach bilansu jako ró˝nice z wyceny, a dodatnie
ró˝nice kursowe (przychody niezrealizowane) w pasywach bilansu jako ró˝nice z wyceny. Sà one
zaliczane do wyniku finansowego w dniu rozchodu sk∏adnika aktywów lub pasywów. Zasada ta
pozosta∏a niezmieniona.
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• Sposób zaliczania do wyniku finansowego przychodów z tytu∏u odsetek skapitalizownych,
które sà zaliczane do wyniku finansowego w dniu ich naliczenia. Dotychczas w dniu naliczenia
by∏y one odnoszone do przychodów przysz∏ych okresów, a w dniu zap∏aty by∏y zaliczane
do wyniku finansowego.
• Przekwalifikowanie dotychczasowej rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z∏otego
do walut obcych na rachunek rewaluacyjny osobno dla walut obcych i z∏ota. Ze wzgl´du
na swojà istot´ i êród∏o powstania odpowiada ona bowiem rachunkowi rewaluacyjnemu,
o którym mowa w wytycznych EBC. Kwota rachunku rewaluacyjnego nie b´dzie zwi´kszana.
Stan rachunku wykazany na 1 stycznia 2004 r. b´dzie jedynie zmniejszany.
• Wprowadzenie obowiàzku ewidencji na kontach pozabilansowych na podstawie zasady
podwójnego zapisu.
• Szczegó∏owe uregulowanie kwestii zwiàzanych z ujmowaniem i wycenà instrumentów
s∏u˝àcych ograniczaniu ryzyka (instrumentów pozabilansowych).
• Dostosowanie formatu sprawozdaƒ finansowych do wymogów EBC.
• Struktura i wartoÊç funduszy w∏asnych NBP.
• Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu z∏otego do walut obcych, a mianowicie:
– rezerwa jest tworzona w ci´˝ar kosztów – dotychczas rezerw´ zwi´ksza∏a nadwy˝ka
dodatnich ró˝nic kursowych nad ujemnymi, a zmniejsza∏a nadwy˝ka ujemnych
nad dodatnimi,
– rezerw´ rozwiàzuje si´ na dobro przychodów, gdy jej poziom b´dzie za wysoki w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka zmian kursów walut; dotychczas rezerw´ mo˝na by∏o rozwiàzywaç w przypadku sprzeda˝y aktywów w walutach obcych za z∏ote bankom –
na mi´dzybankowym rynku walutowym i Ministerstwu Finansów – na obs∏ug´ zad∏u˝enia zagranicznego paƒstwa lub w przypadku wystàpienia straty na dzia∏alnoÊci operacyjnej NBP.
Uchwa∏a nr 16/2003 stanowi, ˝e zagadnienia w niej nieuregulowane nale˝y rozwiàzywaç,
uwzgl´dniajàc obowiàzujàce na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego wytyczne EBC, raporty i decyzje Komitetu ds. RachunkowoÊci i Dochodu Pieni´˝nego (Accounting and Monetary Income Committee – AMICO), prace przygotowawcze do wytycznych EBC oraz mi´dzynarodowe
standardy rachunkowoÊci, majàc na celu osiàgni´cie rzetelnoÊci i prawid∏owoÊci sprawozdania finansowego.

15.2. Bilans NBP i korekty powsta∏e w wyniku zmian zasad
rachunkowoÊci
Poni˝ej zaprezentowano zmiany w pozycjach aktywów bilansu NBP, wynikajàce ze zmian zasad rachunkowoÊci, wprowadzonych od 1 stycznia 2004 r. w porównaniu z 31 grudnia 2003 r.
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Tabela 16
Zmiany w pozycjach aktywów bilansu NBP
Stan na
Wyszczególnienie

31.12.2003

Zmiana
01.01.2004

01.01.2004 – 31.12.2003

w tys. z∏otych

%

AKTYWA
1.

Z∏oto i nale˝noÊci w z∏ocie odpowiadajàcym

5.163.760,65

5.163.594,70

-165,95

0,00

122.786.818,04

124.037.908,69

1.251.090,65

1,02

3.259.844,45

3.259.844,45

0,00

0,00

119.526.973,59

120.778.064,24

1.251.090,65

1,05

3. Nale˝noÊci od rezydentów w walutach obcych

561.508,08

561.508,08

0,00

0,00

4. Nale˝noÊci od nierezydentów w walucie krajowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.765.152,16

4.765.152,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

2.

mi´dzynarodowym standardom czystoÊci
Nale˝noÊci od nierezydentów
w walutach obcych

2.1. Nale˝noÊci od MFW
Rachunki w instytucjach zagranicznych, d∏u˝ne
2.2. papiery wartoÊciowe, udzielone kredyty,
inne aktywa zagraniczne

Nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych
5. monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej z tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej
Pozosta∏e nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych
6. monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej
7.
8.

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe rezydentów
w walucie krajowej
Nale˝noÊci od sektora rzàdowego
w walucie krajowej

9. Pozycje w trakcie rozliczenia
10. Pozosta∏e aktywa

0,00

0,00

0,00

0,00

6.303.871,91

6.085.038,01

-218.833,90

-3,47

10.1. Ârodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne i prawne

1.072.834,84

1.072.834,84

0,00

0,00

10.2. Pozosta∏e aktywa finansowe

4.865.999,15

4.864.751,88

-1.247,27

-0,03

10.3. Ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych
10.4. Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów
10.5. Inne
AKTYWA OGÓ¸EM

0,00

4,73

4,73

-

7.725,32

7.725,32

0,00

0,00

357.312,60

139.721,24

-217.591,36

-60,90

139.581.111,54

140.613.202,34

1.032.090,80

0,74

èród∏o: dane NBP.

15.2.1. Z∏oto i nale˝noÊci w z∏ocie odpowiadajàcym mi´dzynarodowym
standardom czystoÊci
Na dzieƒ 1 stycznia 2004 r. wartoÊç tej pozycji obni˝y∏a si´ o 165,95 tys. z∏ w porównaniu
z 31 grudnia 2003 r. Ró˝nica powsta∏a w wyniku zmiany sposobu ewidencji z∏ota w ksi´gach
rachunkowych: z gramów na uncje, i korekty do Êredniego kosztu zasobu z∏ota. Ró˝nica ta zosta∏a
zaliczona do wyniku finansowego.

15.2.2. Nale˝noÊci od nierezydentów w walutach obcych
Nale˝noÊci od nierezydentów w walutach obcych wzros∏y o 1.251.090,65 tys. z∏, g∏ównie
z tytu∏u zmiany zasad wyceny rynkowej d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w walutach obcych.
Dotychczas papiery te by∏y wyceniane wed∏ug Êredniej ceny rynkowej, nie wy˝szej od wartoÊci
ustalonej wed∏ug ceny zakupu. Od 1 stycznia 2004 r. wycena papierów wartoÊciowych dokonywana
jest wed∏ug Êredniej ceny rynkowej (nawet gdy jest wy˝sza od ceny zakupu).
Na zwi´kszenie tej pozycji mia∏ wp∏yw:
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• wzrost wartoÊci dyskontowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w walutach obcych
o kwot´ 7.198,69 tys. z∏, zwiàzany ze zmianà zasady wyceny tych papierów, tj. z przejÊciem
na zasad´ uwzgl´dniajàcà wycen´ wed∏ug Êredniej ceny rynkowej,
• wzrost wartoÊci oprocentowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w walutach obcych
o kwot´ 1.245.380,95 tys. z∏, wynikajàcy z wyceny papierów wartoÊciowych o oprocentowaniu sta∏ym wed∏ug wy˝szej ceny rynkowej ni˝ wartoÊç ksi´gowa tych papierów w portfelu NBP,
przy jednoczesnym zmniejszeniu:
• pozycji bilansowej rachunków lokat terminowych o kwot´ 1.488,99 tys. z∏, co wià˝e si´
z obni˝eniem kwoty naliczonych odsetek wskutek zmiany sposobu ich obliczania78.
Na powy˝szà korekt´ sk∏adajà si´ korekty odsetek od lokat: w GBP na kwot´ 593,53 tys. z∏,
w EUR na kwot´ 572,14 tys. z∏ oraz w USD na kwot´ 323,32 tys. z∏.
Na nale˝noÊci od nierezydentów w walutach obcych sk∏adajà si´ korekty odsetek
od lokat: w GBP na kwot´ 593,53 tys. z∏, w EUR na kwot´ 572,14 tys. z∏ oraz w USD na kwot´
323,32 tys. z∏.
Powy˝sze ró˝nice zosta∏y zaliczone do wyniku finansowego.

15.2.3. Pozosta∏e aktywa finansowe
Zmniejszenie wartoÊci „pozosta∏ych aktywów finansowych” o kwot´ 1.247,27 tys. z∏ wynika
ze zmiany sposobu ujmowania w ksi´gach rachunkowych dyskontowych d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych w walucie krajowej (weksli banków komercyjnych) – z wartoÊci nominalnej weksla
na wartoÊç w kwocie nale˝nej podawcy weksla.

15.2.4. Ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych
Na dzieƒ 1 stycznia 2004 r. wystàpi∏a po raz pierwszy pozycja „ró˝nice z wyceny
instrumentów pozabilansowych” w wysokoÊci 4,73 tys. z∏. Pozycja dotyczy wyniku korekty
wyceny (do Êredniego kosztu zakupu) pozabilansowych transakcji bie˝àcych spot w walutach
obcych do otrzymania.

15.2.5. Inne aktywa
Zmniejszenie pozycji „inne aktywa” o kwot´ 217.591,36 tys. z∏ jest wynikiem zmiany
sposobu prezentowania ujemnych ró˝nic z wyceny cenowej papierów wartoÊciowych w EUR, GBP,
USD. Zosta∏y one wykazane jako koszty z tytu∏u korekt powsta∏ych w wyniku zmian zasad
rachunkowoÊci.
Zmiany w pozycjach pasywów bilansu NBP, wynikajàce ze zmian zasad rachunkowoÊci wprowadzonych od 1 stycznia 2004 r., w porównaniu z 31 grudnia 2003 r. przedstawia tabela 17.

78

Wed∏ug rozwiàzaƒ obowiàzujàcych do 31 grudnia 2003 r., NBP przyjmowa∏ do okresu odsetkowego dzieƒ z∏o˝enia
lokaty, a nie dzieƒ likwidacji lokaty.
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Tabela 17
Zmiany w pozycjach pasywów bilansu NBP
Stan na
Wyszczególnienie

31.12.2003

Zmiana
01.01.2004

01.01.2004 – 31.12.2003

w tys. z∏otych

%

PASYWA
1. Pieniàdz w obiegu

54.176.616,52

54.176.616,52

0,00

0,00

26.354.274,93

26.354.274,93

0,00

0,00

12.141.088,75

12.141.088,75

0,00

0,00

11.216,15

11.216,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.201.970,03

14.201.970,03

0,00

0,00

12.178,39

12.178,39

0,00

0,00

8.393.444,07

8.393.444,07

0,00

0,00

8.384.949,22

8.384.949,22

0,00

0,00

8.494,85

8.494,85

0,00

0,00

13.272,44

13.272,44

0,00

0,00

3.055.931,38

3.055.931,38

0,00

0,00

858.698,56

858.698,56

0,00

0,00

4.583.717,38

4.583.717,38

0,00

0,00

1.599,94

1.599,94

0,00

0,00

4.017.472,36

1.438.638,21

-2.578.834,15

-64,19

0,00

4,44

4,44

-

3.618.259,58

1.401.456,15

-2.216.803,43

-61,27

399.212,78

37.177,62

-362.035,16

-90,69

103.608,16

126.544,06

22.935,90

22,14

0,00

31.894.870,52

31.894.870,52

-

1.845.080,37 -31.894.870,52

-94,53

Zobowiàzania wobec krajowych pozosta∏ych
2. monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej z tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej
2.1.

Rachunki bie˝àce
(w tym rachunki rezerw obowiàzkowych)

2.2. Depozyty na koniec dnia
2.3. Depozyty o sta∏ym oprocentowaniu
2.4. Inne operacje polityki pieni´˝nej
Pozosta∏e zobowiàzania wobec krajowych
3. pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych
w walucie krajowej
4.

Zobowiàzania wobec innych rezydentów
w walucie krajowej

4.1. Zobowiàzania wobec sektora rzàdowego
4.2. Pozosta∏e zobowiàzania
5.
6.
7.

Zobowiàzania wobec nierezydentów
w walucie krajowej
Zobowiàzania wobec rezydentów
w walutach obcych
Zobowiàzania wobec nierezydentów
w walutach obcych

8. Zobowiàzania wobec MFW
9. Pozycje w trakcie rozliczenia
10. Pozosta∏e pasywa
10.1. Ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych
10.2. Rozliczenia mi´dzyokresowe
10.3. Inne
11. Rezerwy na przysz∏e zobowiàzania
12. Ró˝nice z wyceny
13. Fundusze i rezerwy
13.1. Fundusz statutowy
13.2. Fundusz rezerwowy
13.3. Rezerwy
14. Wynik finansowy

33.739.950,89
1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

345.080,37

345.080,37

0,00

0,00

31.894.870,52
4.270.346,52

0,00 -31.894.870,52
7.858.335,57

0,00

3.587.989,05

84,02
-15,98

14.1. Wynik finansowy bie˝àcego roku

4.270.346,52

3.587.989,05

-682.357,47

14.2. Wynik finansowy ubieg∏ego roku

0,00

4.270.346,52

4.270.346,52

-

139.581.111,54

140.613.202,34

1.032.090,80

0,74

PASYWA OGÓ¸EM
èród∏o: dane NBP.

15.2.6. Pozosta∏e pasywa
Zmiana pozycji „pozosta∏e pasywa” o 2.578.834,15 tys. z∏ nastàpi∏a w wyniku:
• wystàpienia pozycji „ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych” w wysokoÊci
4,44 tys. z∏; pozycja dotyczy wyniku korekty wyceny (do Êredniego kosztu zakupu)
transakcji bie˝àcych pozabilansowych spot w walutach obcych do wydania; w ubieg∏ym
roku obrotowym transakcje spot by∏y ewidencjonowane tylko na kontach bilansowych
w dniu rozliczenia;
• zmniejszenia wartoÊci rozliczeƒ mi´dzyokresowych o kwot´ 2.215.556,16 tys. z∏;
wynikajàcego ze zmiany sposobu ujmowania w ksi´gach rachunkowych odsetek skapitali-
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zowanych od kredytów refinansowych na inwestycje centralne w walucie krajowej;
dotychczas by∏y one ujmowane jako przychody przysz∏ych okresów,
• zmniejszenia wartoÊci rozliczeƒ mi´dzyokresowych o kwot´ 1.247,27 tys. z∏ z tytu∏u
przeksi´gowania dyskonta od dyskontowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w zwiàzku
ze zmianà sposobu ujmowania w ksi´gach rachunkowych papierów wartoÊciowych:
z wartoÊci nominalnej weksla na wartoÊç w kwocie nale˝nej podawcy weksla (pozycja ta
nie spowodowa∏a zmian wyniku finansowego),
• obni˝enia pozycji bilansowej „inne” o 362.035,16 tys. z∏ w wyniku:
– zmiany sposobu prezentacji dodatnich ró˝nic kursowych aktywów i zobowiàzaƒ w USD
(z tytu∏u ich przeliczenia wed∏ug kursu Êredniego NBP) niezwiàzanych z gospodarkà
rezerwami dewizowymi – na kwot´ 339.099,27 tys. z∏; w zwiàzku ze zmianà zasad
dodatnie ró˝nice kursowe prezentowane dotychczas w pasywach bilansu wykazano
(w przychodach z operacji finansowych – Rachunku zysków i strat) jako dodatnie ró˝nice
kursowe;
– przeksi´gowania kwoty 22.935,90 tys. z∏ z funduszu premiowego na rezerwy na przysz∏e
zobowiàzania w zwiàzku z likwidacjà funduszu premiowego; nie spowodowa∏o to zmian
wyniku finansowego.

15.2.7. Rezerwy na przysz∏e zobowiàzania
Jak wskazano powy˝ej, pozycja „rezerwy na przysz∏e zobowiàzania” zwi´kszy∏a si´
o 22.935,90 tys. z∏ – tj. wartoÊç dotychczasowego funduszu premiowego, co nie spowodowa∏o
zmian wyniku finansowego.

15.2.8. Ró˝nice z wyceny
Pozycja „ró˝nice z wyceny” powsta∏a z przeksi´gowania dotychczasowej rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z∏otego do walut obcych w pozycji „ró˝nice z wyceny” na rachunek rewaluacyjny – z tytu∏u zmian zasad rachunkowoÊci i nie mia∏a wp∏ywu na wynik finansowy.

15.2.9. Fundusze i rezerwy
Obni˝enie wartoÊci pozycji „fundusze i rezerwy” nastàpi∏o z tytu∏u wykazania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z∏otego do walut obcych w pozycji „ró˝nice z wyceny” – bez zmian dla
wyniku finansowego.

15.3. Rachunek zysków i strat NBP i korekty powsta∏e
w wyniku zmian zasad rachunkowoÊci
W zwiàzku ze zmianà zasad rachunkowoÊci wynik finansowy na dzieƒ 1 stycznia 2004 r.
wyniós∏ 3.587.989,05 tys. z∏.
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Tabela 18
Wynik finansowy NBP na dzieƒ 1 stycznia 2004 r.
Stan na dzieƒ 01.01.2004

Wyszczególnienie

w tys. z∏otych

1.

Wynik z tytu∏u odsetek, dyskonta, premii

2.215.556,16

1.1.

Przychody z tytu∏u odsetek, dyskonta, premii

2.215.556,16

1.2.

Koszty z tytu∏u odsetek, dyskonta, premii

2.

0,00

Wynik operacji finansowych

1.372.432,89

2.1.

Przychody z operacji finansowych

1.591.754,11

2.2.

Koszty operacji finansowych

219.321,22

3.

Wynik z tytu∏u op∏at i prowizji

0,00

4.

Przychody z tytu∏u akcji i udzia∏ów

0,00

5.

Pozosta∏e przychody

A.

Przychody netto ogó∏em

6.

Koszty wynagrodzeƒ pracowników wraz z narzutami wynagrodzenia

0,00

7.

Pozosta∏e koszty administracyjne

0,00

8.

Koszty amortyzacji

0,00

9.

Koszty emisji znaków pieni´˝nych

0,00

Pozosta∏e koszty

0,00

10.
B.

0,00
(1+2+3+4+5)

3.587.989,05

Wynik finansowy (zysk)

3.587.989,05

èród∏o: dane NBP.

Na wynik finansowy na dzieƒ 1 stycznia 2004 r. z∏o˝y∏y si´:
• przychody w kwocie 3.807.310,27 tys. z∏, z tego:
– 2.215.556,16 tys. z∏ z odsetek skapitalizowanych od kredytów refinansowych w walucie
krajowej (przeksi´gowanie z przychodów przysz∏ych okresów),
– 1.252.577,14 tys. z∏ z operacji finansowych z tytu∏u wyceny dyskontowych d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych i papierów wartoÊciowych oprocentowanych,
– 77,28 tys. z∏ z operacji finansowych z tytu∏u korekty naliczonych odsetek od oprocentowanych papierów wartoÊciowych,
– 339.099,27 tys. z∏ z tytu∏u zmiany sposobu prezentacji dodatnich ró˝nic kursowych
od aktywów i zobowiàzaƒ wyra˝onych w walutach obcych,
– 0,42 tys. z∏ z operacji finansowych z tytu∏u korekty wartoÊci pozabilansowych w koronach szwedzkich (SEK) do Êredniego kosztu zasobu waluty obcej.
• koszty w kwocie 219.321,22 tys. z∏, z tego:
– 165,95 tys. z∏ – ujawnione korekty z∏ota i nale˝noÊci w z∏ocie do Êredniego kosztu zasobu
z∏ota oraz zmiana sposobu ewidencji z∏ota w ksi´gach rachunkowych z gramów na uncje,
– 1.563,77 tys. z∏ – korekta naliczonych odsetek od rachunków bie˝àcych i lokat terminowych w walutach obcych oraz oprocentowanych papierów wartoÊciowych w walutach
obcych,
– 217.591,36 tys. z∏ – z tytu∏u zmiany sposobu prezentowania ujemnych ró˝nic z wyceny
papierów wartoÊciowych w walutach obcych,
– 0,14 tys. z∏ z tytu∏u korekty wartoÊci pozabilansowych w euro do Êredniego kosztu zasobu
waluty obcej.
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15.4. Bilans NBP na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.
Tabela 19
Aktywa NBP (w z∏otych)
Stan w z∏otych na:

AKTYWA OGÓ¸EM

31.12.2003

01.01.2004

31.12.2004

139.581.111.539,25

140.613.202.341,41

119.661.106.916,55

1. Z∏oto i nale˝noÊci w z∏ocie odpowiadajàcym
mi´dzynarodowym standardom czystoÊci
2. Nale˝noÊci od nierezydentów w walutach obcych
2.1. Nale˝noÊci od MFW

5.163.760.650,63

5.163.594.700,88

4.332.440.356,68

122.786.818.041,08

124.037.908.686,40

105.994.178.199,64

3.259.844.447,34

3.259.844.447,34

2.344.541.377,82

119.526.973.593,74

120.778.064.239,06

103.649.636.821,82

561.508.082,29

561.508.082,29

101.303.935,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.765.152.164,57

4.765.152.164,57

3.158.748.533,36

0,00

0,00

0,00

697,70

697,70

0,00

0,00

0,01

0,00

6.303.871.902,98

6.085.038.009,56

6.074.435.891,26

1.072.834.838,57

1.072.834.838,57

1.146.326.941,11

4.865.999.150,57

4.864.751.880,16

4.709.474.600,44

0,00

4.734,46

187.190,33

7.725.324,68

7.725.324,68

46.360.973,40

357.312.589,16

139.721.231,69

172.086.185,98

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych,
d∏u˝ne papiery wartoÊciowe, udzielone
kredyty, inne aktywa zagraniczne
3. Nale˝noÊci od rezydentów w walutach obcych
4. Nale˝noÊci od nierezydentów w walucie krajowej
5. Nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych
monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej z tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej
6. Pozosta∏e nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych
monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej
7. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe rezydentów
w walucie krajowej
8. Nale˝noÊci od sektora rzàdowego
w walucie krajowej
9. Pozycje w trakcie rozliczenia
10. Pozosta∏e aktywa
10.1. Ârodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne
i prawne
10.2. Pozosta∏e aktywa finansowe
10.3. Ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych
10.4. Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów
10.5. Inne
èród∏o: dane NBP.
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Tabela 20
Pasywa NBP
Stan w z∏otych na:
31.12.2003

01.01.2004

31.12.2004

PASYWA OGÓ¸EM

139.581.111.539,25

140.613.202.341,41

119.661.106.916,55

1. Pieniàdz w obiegu

54.176.616.519,15

54.176.616.519,15

55.924.918.651,95

26.354.274.930,58

26.354.274.930,58

27.240.318.678,65

12.141.088.751,58

12.141.088.751,58

13.247.536.303,56

11.216.152,22

11.216.152,22

52.377.173,97

0,00

0,00

0,00

14.201.970.026,78

14.201.970.026,78

13.940.405.201,12

12.178.392,62

12.178.392,62

13.917.936,52

2. Zobowiàzania wobec krajowych pozosta∏ych
monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej
2.1. Rachunki bie˝àce (w tym rachunki rezerw
obowiàzkowych)
2.2. Depozyty na koniec dnia
2.3. Depozyty o sta∏ym oprocentowaniu
2.4. Inne operacje polityki pieni´˝nej
3. Pozosta∏e zobowiàzania wobec krajowych
pozosta∏ych monetarnych instytucji
finansowych w walucie krajowej
4. Zobowiàzania wobec innych rezydentów
w walucie krajowej
4.1. Zobowiàzania wobec sektora rzàdowego
4.2. Pozosta∏e zobowiàzania

8.393.444.065,49

8.393.444.065,49

11.429.217.775,38

8.384.949.214,44

8.384.949.214,44

11.076.660.511,67

8.494.851,05

8.494.851,05

352.557.263,71

13.272.438,11

13.272.438,11

136.626.597,24

3.055.931.378,59

3.055.931.378,59

3.577.020.831,05

5. Zobowiàzania wobec nierezydentów
w walucie krajowej
6. Zobowiàzania wobec rezydentów
w walutach obcych
7. Zobowiàzania wobec nierezydentów
w walutach obcych
8. Zobowiàzania wobec MFW
9. Pozycje w trakcie rozliczenia
10. Pozosta∏e pasywa
10.1. Ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych
10.2. Rozliczenia mi´dzyokresowe
10.3. Inne
11. Rezerwy na przysz∏e zobowiàzania
12. Ró˝nice z wyceny
13. Fundusze i rezerwy
13.1. Fundusz statutowy
13.2. Fundusz rezerwowy
13.3. Rezerwy
14. Wynik finansowy

858.698.561,37

858.698.561,37

288.280.539,55

4.583.717.383,66

4.583.717.383,66

4.412.809.298,44

1.599.936,74

1.599.938,16

0,00

4.017.472.356,72

1.438.638.208,42

304.394.097,48

0,00

4.442,83

558,74

3.618.259.578,24

1.401.456.147,83

261.561.425,05

399.212.778,48

37.177.617,76

42.832.113,69

103.608.161,28

126.544.055,98

113.445.297,25

0,00

31.894.870.521,90

9.774.184.873,87

33.739.950.895,73

1.845.080.373,83

2.058.597.699,79

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

345.080.373,83

345.080.373,83

558.597.699,79

31.894.870.521,90

0,00

0,00

4.270.346.519,21

7.858.335.573,55

4.387.374.639,38

14.1. Wynik finansowy bie˝àcego roku

4.270.346.519,21

3.587.989.054,34

4.387.374.639,38

14.2. Wynik finansowy ubieg∏ego roku

0,00

4.270.346.519,21

0,00

èród∏o: dane NBP.
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15.5. Rachunek zysków i strat za 2004 r.
Tabela 21
Rachunek zysków i strat (w z∏otych)
2003

2004

1.

Wynik z tytu∏u odsetek, dyskonta, premii

2.696.653.426,19

3.544.029.686,94

1.1.

Przychody z tytu∏u odsetek, dyskonta, premii

4.527.048.013,51

6.352.764.673,79

1.2.

Koszty z tytu∏u odsetek, dyskonta, premii

1.830.394.587,32

2.808.734.986,85

Wynik z operacji finansowych

2.508.763.077,05

2.020.643.795,45

2.1.

Przychody z operacji finansowych

1.207.886.425,89

3.853.622.205,13

2.2.

Koszty operacji finansowych

82.145.292,04

3.102.504.767,44

2.3.

Koszty niezrealizowane

2.

2.4.

Przychody z tytu∏u rozwiàzania rezerw na ryzyko i odpisów
aktualizujàcych wartoÊç aktywów finansowych

2.5.

0,00 21.187.022.425,09
1.383.083.990,32 22.483.609.947,41

Koszty z tytu∏u rozwiàzania rezerw na ryzyko i odpisów
62.047,12

27.061.164,56

3.

aktualizujàcych wartoÊç aktywów finansowych
Wynik z tytu∏u op∏at i prowizji

-12.506.923,10

-12.963.689,98

3.1.

Przychody z tytu∏u op∏at i prowizji

11.655.174,45

12.939.510,90

3.2.

Koszty z tytu∏u op∏at i prowizji

24.162.097,55

25.903.200,88

4.

Przychody z tytu∏u akcji i udzia∏ów

29.629.660,00

11.058.835,85

5.

Pozosta∏e przychody

A.

Przychody netto ogó∏em [1+2+3+4+5]

115.441.242,16

110.979.275,58

5.337.980.482,30

5.673.747.903,84

z narzutami na wynagrodzenia

361.044.036,64

454.399.991,67

7.

Pozosta∏e koszty administracyjne

374.899.696,17

392.813.649,80

8.

Koszty amortyzacji

117.640.454,09

137.913.466,15

9.

Koszty emisji znaków pieni´˝nych

131.999.712,84

226.301.666,57

6.

10.
B.

Koszty wynagrodzeƒ pracowników wraz

Pozosta∏e koszty
Wynik finansowy [A-6-7-8-9-10]

82.050.063,35

74.944.490,27

4.270.346.519,21

4.387.374.639,38

èród∏o: dane NBP.
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15.6. Zmiany w bilansie NBP w 2004 r.
Suma bilansowa aktywów i pasywów Narodowego Banku Polskiego wynios∏a na dzieƒ
31 grudnia 2004 r. 119.661.106,92 tys. z∏ i zmniejszy∏a si´ o 20.952.095,42 tys. z∏ (14,9%),
w porównaniu ze stanem 140.613.202,34 tys. z∏ – na dzieƒ 1 stycznia 2004 r.
Tabela 22
Zmiany aktywów NBP w 2004 r.
Stan na
Wyszczególnienie

01.01.2004

Zmiana

31.12.2004

31.12.2004 - 01.01.2004

w tys. z∏otych

%

AKTYWA
1. Z∏oto i nale˝noÊci w z∏ocie odpowiadajàcym
mi´dzynarodowym standardom czystoÊci
2. Nale˝noÊci od nierezydentów w walutach obcych
2.1. Nale˝noÊci od MFW

5.163.594,70

4.332.440,36

-831.154,34

-16,1

124.037.908,69

105.994.178,20

-18.043.730,49

-14,55

3.259.844,45

2.344.541,38

-915.303,07

-28,08

120.778.064,24

103.649.636,82

-17.128.427,42

-14,18

561.508,08

101.303,93

-460.204,15

-81,96

0

0

0

0

0

0

0

0

4.765.152,16

3.158.748,54

-1.606.403,62

-33,71

0

0

0

0

0,7

0

-0,7

-100

0

0

0

0

6.085.038,01

6.074.435,89

-10.602,12

-0,17

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, d∏u˝ne
papiery wartoÊciowe, udzielone kredyty,
inne aktywa zagraniczne
3. Nale˝noÊci od rezydentów w walutach obcych
4. Nale˝noÊci od nierezydentów w walucie krajowej
5. Nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych monetarnych
instytucji finansowych w walucie krajowej
z tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej
6. Pozosta∏e nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych
monetarnych instytucji finansowych
w walucie krajowej
7. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe rezydentów
w walucie krajowej
8. Nale˝noÊci od sektora rzàdowego
w walucie krajowej
9. Pozycje w trakcie rozliczenia
10. Pozosta∏e aktywa
10.1. Ârodki trwa∏e i wartoÊci niematerialne i prawne

1.072.834,84

1.146.326,94

73.492,10

6,85

10.2. Pozosta∏e aktywa finansowe

4.864.751,88

4.709.474,60

-155.277,28

-3,19

10.3. Ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych
10.4. Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów
10.5. Inne
AKTYWA OGÓ¸EM

4,73

187,19

182,46

3.857,51

7.725,32

46.360,97

38.635,65

500,12

139.721,24

172.086,19

32.364,95

23,16

140.613.202,34

119.661.106,92

-20.952.095,42

-14,9

èród∏o: dane NBP.

G∏ównymi przyczynami spadku sumy aktywów na 31 grudnia 2004 r. w porównaniu z 1 stycznia 2004 r.
by∏y: silna aprecjacja z∏otego i zwiàzane z tym skutki wyceny aktywów. W ciàgu 2004 r. z∏oty zyska∏
na wartoÊci oko∏o 20% w stosunku do dolara (3,7405 PLN/USD na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. i 2,9904 PLN/USD
na 31 grudnia 2004 r.) i ponad 13% w stosunku do euro i funta szterlinga (odpowiednio 4,7170 PLN/EUR
i 6,6686 PLN/GBP na 31 grudnia 2003 r. oraz 4,0790 PLN/EUR i 5,7699 PLN/GBP na 31 grudnia 2004 r.).
Wynikiem wspomnianej aprecjacji by∏o zmniejszenie wartoÊci g∏ównej pozycji aktywów
„rachunki w instytucjach zagranicznych, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe, udzielone kredyty, inne
aktywa zagraniczne” ∏àcznie o 17.128.427,42 tys. z∏.
Ponadto na zmian´ sumy aktywów wp∏ynà∏ spadek nast´pujàcych pozycji:
• „z∏oto i nale˝noÊci w z∏ocie odpowiadajàcym mi´dzynarodowym standardom czystoÊci”
o kwot´ 831.154,34 tys. z∏, w wyniku zmniejszenia zasobu z∏ota o 740,819 uncji oraz
spadku kursu dolara przy jednoczesnym wzroÊcie cen rynkowych z∏ota,
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• „nale˝noÊci od MFW” o kwot´ 915.303,07 tys. z∏,
• „nale˝noÊci od rezydentów w walutach obcych” o 460.204,15 tys. z∏, g∏ównie w wyniku
wykupu przez Ministerstwo Finansów ostatniej raty obligacji skarbowych emisji 1991 r.
i sp∏aty przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ostatniej raty lokaty,
• „pozosta∏ych nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych
w walucie krajowej” o 1.606.403,62 tys. z∏, g∏ównie w wyniku przeksi´gowania do ewidencji pozabilansowej nale˝noÊci w kwocie 1.183.103,71 tys. z∏ od Banku Handlowo-Kredytowego S.A. w Katowicach w likwidacji oraz sp∏aty rat kapita∏owych kredytów na inwestycje centralne przez Bank BPH S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A. a tak˝e sp∏aty po˝yczki podporzàdkowanej przez Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.
Tabela 23
Zmiany pasywów NBP w 2004 r.
Stan na
Wyszczególnienie

01.01.2004

Zmiana

31.12.2004

31.12.2004 - 01.01.2004

w tys. z∏otych

%

PASYWA
1. Pieniàdz w obiegu

54.176.616,52

55.924.918,65

1.748.302,13

3,23

26.354.274,93

27.240.318,68

886.043,75

3,36

12.141.088,75

13.247.536,30

1.106.447,55

9,11

11.216,15

52.377,18

41.161,03

366,98

2. Zobowiàzania wobec krajowych pozosta∏ych
monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej z tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej
2.1. Rachunki bie˝àce (w tym rachunki rezerw
obowiàzkowych)
2.2. Depozyty na koniec dnia
2.3. Depozyty o sta∏ym oprocentowaniu
2.4. Inne operacje polityki pieni´˝nej

0

0

0

0

14.201.970,03

13.940.405,20

-261.564,83

-1,84

12.178,39

13.917,93

1.739,54

14,28
36,17

3. Pozosta∏e zobowiàzania wobec krajowych
pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych
w walucie krajowej
4. Zobowiàzania wobec innych rezydentów
w walucie krajowej
4.1. Zobowiàzania wobec sektora rzàdowego
4.2. Pozosta∏e zobowiàzania

8.393.444,07

11.429.217,78

3.035.773,71

8.384.949,22

11.076.660,51

2.691.711,29

32,1

8.494,85

352.557,27

344.062,42

4.050,25

13.272,44

136.626,60

123.354,16

929,4

3.055.931,38

3.577.020,83

521.089,45

17,05

5. Zobowiàzania wobec nierezydentów
w walucie krajowej
6. Zobowiàzania wobec rezydentów
w walutach obcych
7. Zobowiàzania wobec nierezydentów
w walutach obcych
8. Zobowiàzania wobec MFW
9. Pozycje w trakcie rozliczenia
10. Pozosta∏e pasywa
10.1. Ró˝nice z wyceny instrumentów pozabilansowych
10.2. Rozliczenia mi´dzyokresowe
10.3. Inne
11. Rezerwy na przysz∏e zobowiàzania
12. Ró˝nice z wyceny
13. Fundusze i rezerwy
13.1. Fundusz statutowy
13.2. Fundusz rezerwowy
13.3. Rezerwy

858.698,56

288.280,54

-570.418,02

-66,43

4.583.717,38

4.412.809,30

-170.908,08

-3,73

1.599,94

0

-1.599,94

-100

1.438.638,21

304.394,10

-1.134.244,11

-78,84

4,44

0,56

-3,88

-87,39

1.401.456,15

261.561,43

-1.139.894,72

-81,34

37.177,62

42.832,11

5.654,49

15,21

126.544,06

113.445,30

-13.098,76

-10,35

31.894.870,52

9.774.184,87

-22.120.685,65

-69,35

1.845.080,37

2.058.597,70

213.517,33

11,57

1.500.000,00

1.500.000,00

0

0

345.080,37

558.597,70

213.517,33

61,87

0

0

0

0

7.858.335,57

4.387.374,64

-3.470.960,93

-44,17

14.1. Wynik finansowy roku bie˝àcego

3.587.989,05

4.387.374,64

799.385,59

22,28

14.2. Wynik finansowy roku ubieg∏ego

4.270.346,52

0

-4.270.346,52

-100

140.613.202,34

119.661.106,92

-20.952.095,42

-14,9

14. Wynik finansowy

PASYWA OGÓ¸EM

èród∏o: dane NBP.
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Na zmniejszenie sumy pasywów na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. w porównaniu z 1 stycznia 2004 r.
wp∏yn´∏a g∏ównie aprecjacja z∏otego, co skutkowa∏o zmniejszeniem pozycji „ró˝nice z wyceny”
o 22.120.685,65 tys. z∏. By∏o to wynikiem zastosowania nowych zasad rachunkowoÊci, zgodnie
z którymi ujemne ró˝nice kursowe (koszty niezrealizowane) zalicza si´ na koniec roku do wyniku
finansowego, jednoczeÊnie zmniejszajàc rachunek rewaluacyjny o t´ samà kwot´79.
Ponadto na zmian´ sumy pasywów wp∏yn´∏o zmniejszenie:
• pozycji „zobowiàzania wobec nierezydentów w walutach obcych” – o kwot´
570.418,02 tys. z∏, wynikajàcà g∏ównie ze zmniejszenia stanu lokat terminowych
w walutach obcych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
o 646.384,61 tys. z∏,
• pozycji „wynik finansowy” – o 3.470.960,93 tys. z∏, z tytu∏u rozliczenia z bud˝etem
paƒstwa zysku za 2003 r. i dokonania odpisu na fundusz rezerwowy oraz zwi´kszenia
wyniku finansowego bie˝àcego roku,
przy jednoczesnym zwi´kszeniu:
• „pieniàdza w obiegu” o 1.748.302,13 tys. z∏, co jest skutkiem wzrostu zapotrzebowania
na gotówk´,
• „zobowiàzaƒ wobec krajowych pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej z tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej” – o 886.043,75 tys. z∏, g∏ównie z powodu
wzrostu Êrodków na rachunkach bie˝àcych banków,
• „zobowiàzaƒ wobec innych rezydentów w walucie krajowej” – o 3.035.773,71 tys. z∏,
g∏ównie z powodu zwi´kszenia Êrodków na rachunkach sektora rzàdowego, w tym lokat
terminowych Ministerstwa Finansów,
• „zobowiàzaƒ wobec rezydentów w walutach obcych” – o 521.089,45 tys. z∏, z powodu
zwi´kszenia Êrodków na rachunkach sektora rzàdowego.

15.7. Zmiany w strukturze aktywów i pasywów w 2004 r.
Zarówno na dzieƒ 1 stycznia, jak i na 31 grudnia 2004 r. g∏ównà pozycj´ aktywów
stanowi∏y nale˝noÊci od nierezydentów w walutach obcych (odpowiednio 88,21% i 88,58%
sumy bilansowej). Dodatkowo w opisywanym okresie zwi´kszy∏ si´ udzia∏ pozycji „pozosta∏e
aktywa”, g∏ównie w wyniku zwi´kszenia wartoÊci Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych.
Zmiany w strukturze aktywów przedstawia wykres 12.

79
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Na zmian´ „ró˝nic z wyceny" wp∏yn´∏o:
1. Zmniejszenie rachunku rewaluacyjnego w kwocie 22.483.524,73 tys. z∏ z tego:
- z tytu∏u kosztów niezrealizowanych z wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych w wysokoÊci:
20.103.872,69 tys. z∏,
- z tytu∏u kosztów niezrealizowanych z wyceny z∏ota w wysokoÊci: 790.537,11 tys. z∏,
- z tytu∏u sprzeda˝y walut obcych za z∏ote w wysokoÊci: 1.588.566,65 tys z∏,
- z tytu∏u spadku zasobu z∏ota w wysokoÊci: 548,28 tys. z∏.
2. Zwi´kszenie o 362.839,08 tys. z∏ w wyniku uj´cia dodatnich ró˝nic z wyceny cenowej papierów wartoÊciowych.
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Wykres 12
Zmiany w strukturze aktywów NBP w 2004 r.
%
100
88,21

88,58

80

60

40

20
3,67

3,39

4,73

3,62

2,64

5,16

0
01.01.2004

31.12.2004

Z∏oto i nale˝noÊci w z∏ocie odpowiadajàcym mi´dzynarodowym standardom czystoÊci
Nale˝noÊci od nierezydentów w walutach obcych
Pozosta∏e nale˝noÊci od krajowych pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej
Pozosta∏e pozycje
èród∏o: dane NBP.

Na zmian´ struktury pasywów na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. wp∏yn´∏o zwi´kszenie:
• „pieniàdza w obiegu” z 38,53% do 46,74% sumy bilansowej,
• „zobowiàzaƒ wobec krajowych pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytu∏u operacji polityki pieni´˝nej” z 18,75% do 22,76% sumy bilansowej,
• „zobowiàzaƒ wobec innych rezydentów w walucie krajowej” z 5,97% do 9,55% sumy bilansowej, g∏ównie w wyniku zwi´kszenia Êrodków na rachunkach sektora rzàdowego,
przy jednoczesnym zmniejszeniu:
• „ró˝nic z wyceny” z 22,68% do 8,17% sumy bilansowej, g∏ównie z tytu∏u zmniejszenia rachunku rewaluacyjnego.
Zmiany w strukturze pasywów przedstawia wykres 13.
Wykres 13
Zmiany w strukturze pasywów w 2004 r.
%
100

80

3,67

0,35

1,72

8,17

3,69

3,23

1,11

1,31

3,26

2,78

20

5,59

22,68

24,74

40

32,43

38,53

46,74

60

0
01.01.2004
Pieniàdz w obiegu
Zobowiàzania w walutach obcych
Zobowiàzania w walucie krajowej
Zobowiàzania wobec MFW

31.12.2004
Ró˝nice z wyceny
Fundusze i rezerwy
Pozosta∏e pasywa i rezerwy na przysz∏e zobowiàzania
Wynik finansowy

èród∏o: dane NBP.
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15.8. Zmiany w rachunku zysków i strat NBP w 2004 r.
Tabela 24
Rachunek zysków i strat NBP w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Zmiana
2004

tys. z∏otych
Wynik finansowy

%

4.270.346,52

4.387.374,64

117.028,12

2,74

2.696.653,42

3.544.029,68

847.376,26

31,42

na inwestycje centralne*

-

1.991.304,73

1.991.304,73

-

2. Wynik z operacji finansowych

2.508.763,08

2.020.643,80

-488.119,28

-19,46

-

1.252.654,09

1.252.654,09

-

-

219.155,13

219.155,13

-

-12.506,92

-12.963,69

-456,77

3,65

29.629,66

11.058,84

-18.570,82

-62,68

115.441,24

110.979,28

-4.461,96

-3,87
25,86

1. Wynik z tytu∏u odsetek, dyskonta i premii
w tym: odsetki skapitalizowane

w tym: przychody z tytu∏u korekt powsta∏ych
w wyniku zmian zasad rachunkowoÊci
koszty z tytu∏u korekt powsta∏ych w wyniku
zmian zasad rachunkowoÊci
3. Wynik z tytu∏u op∏at i prowizji
4. Przychody z tytu∏u akcji i udzia∏ów
5. Pozosta∏e przychody
6. Koszty wynagrodzeƒ pracowników wraz
361.044,04

454.399,99

93.355,95

7. Pozosta∏e koszty administracyjne

z narzutami na wynagrodzenia

374.899,70

392.813,65

17.913,95

4,78

8. Koszty amortyzacji

117.640,45

137.913,47

20.273,02

17,23

9. Koszty emisji znaków pieni´˝nych

131.999,71

226.301,67

94.301,96

71,44

82.050,06

74.944,49

-7.105,57

-8,66

10. Pozosta∏e koszty
èród∏o: dane NBP.

Podwy˝szenie wyniku finansowego w 2004 r. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastàpi∏o g∏ównie na skutek wzrostu wyniku z tytu∏u odsetek, dyskonta i premii
o 847.376,26 tys. z∏.
Wzrost tego wyniku zosta∏ w du˝ej mierze zniwelowany ni˝szym o 488.119,28 tys. z∏ wynikiem
z tytu∏u operacji finansowych.
Zmiany struktury przychodów i kosztów NBP (w zaokràgleniu do jednego punktu procentowego)
na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. i 2004 r. ilustruje wykres 14.
Na zmian´ struktury przychodów i kosztów NBP w 2004 r.– w odniesieniu do okresu
porównawczego – zasadniczy wp∏yw mia∏y koszty niezrealizowane z wyceny kursowej, które
na koniec grudnia 2004 r. wynios∏y 20.894.409,80 tys. z∏. Zgodnie z zasadami rachunkowoÊci
obowiàzujàcymi w NBP, rachunek rewaluacyjny jest zmniejszany mi´dzy innymi o kwot´ stanowiàcà
równowartoÊç kosztów niezrealizowanych z tytu∏u wyceny kursowej aktywów i pasywów
w walutach obcych.
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Wykres 14
Struktura przychodów i kosztów w latach 2003-2004
Struktura przychodów NBP w 2003 r.
2%

Struktura przychodów NBP w 2004 r.

0% 0%

0% 0% 0%
Przychody z tytu∏u op∏at
i prowizji - 0%

36%

Przychody z tytu∏u op∏at
i prowizji - 0%

19%

Przychody z tytu∏u akcji
i udzia∏ów - 0%

Przychody z tytu∏u akcji
i udzia∏ów - 0%

Pozosta∏e przychody 2%

Pozosta∏e przychody 0%

Przychody z operacji
finansowych - 36%

Przychody z tytu∏u odsetek,
dyskonta i premii - 19%

Przychody z tytu∏u odsetek,
dyskonta i premii - 62%

Przychody z operacji
finansowych - 81%

73%

81%

Struktura kosztów NBP w 2003 r.

Struktura kosztów NBP w roku 2004 r.
1%

3% 1%
3%

Koszty z tytu∏u op∏at
i prowizji - 1%

5%
15%

73%

10%

0% 0% 0%
Koszty z tytu∏u op∏at
i prowizji - 0%

Pozosta∏e koszty 3%

Pozosta∏e koszty 0%

Koszty z tytu∏u operacji
finansowych - 3%

Koszty amortyzacji 0%

Koszty amortyzacji 5%

Koszty dzia∏ania
NBP - 1%

Koszty dzia∏ania
NBP - 15%

Koszty z tytu∏u odsetek,
dyskonta i premii -10%

Koszty z tytu∏u odsetek,
dyskonta i premii - 73%

89%

Koszty z tytu∏u operacji
finansowych - 89%

èród∏o: dane NBP.

15.9. Rachunek zysków i strat NBP za 2004 r. – informacja
szczegó∏owa
15.9.1. Wynik z tytu∏u odsetek, dyskonta i premii
Wzrost wyniku z tytu∏u odsetek, dyskonta i premii by∏ wypadkowà zarówno podwy˝szenia
przychodów o 1.825.716,66 tys. z∏ (40,33%), jak i kosztów o 978.340,40 tys. z∏ (53,45%).
Wzrost przychodów wystàpi∏ w pozycji „wp∏ywy odsetkowe od kredytów i po˝yczek”
(1.916.784,56 tys. z∏), przede wszystkim na skutek zmian zasad rachunkowoÊci NBP, polegajàcych
na zaliczeniu w poczet przychodów odsetek skapitalizowanych od kredytów na inwestycje centralne. Skutki zwi´kszenia wy˝ej wspomnianych przychodów zosta∏y cz´Êciowo skompensowane
spadkiem (o 117.787,36 tys. z∏) wp∏ywów z papierów wartoÊciowych. Obni˝enie tych pozycji przychodów wynika∏o g∏ównie:
• z aprecjacji z∏otego w stosunku do dolara amerykaƒskiego (wartoÊç z∏otego wobec euro
i funta brytyjskiego Êredniorocznie zmniejszy∏a si´); zniwelowa∏a ona pozytywny wp∏yw powi´kszenia wolumenu zagranicznych papierów wartoÊciowych wyra˝onego w walucie oryginalnej80,
• ze zmniejszania si´ stanu obligacji Skarbu Paƒstwa w portfelu NBP (sprzeda˝ obligacji konwersyjnych w ramach outright sale, wykup rat kapita∏owych obligacji w USD – emisja 1991
i 2001), co spowodowa∏o ni˝sze wp∏ywy odsetkowe,

80

Umocnienie z∏otego wobec dolara (porównujàc Êrednioroczne kursy: o 0,2409 PLN/USD), ze wzgl´du na wi´kszy
udzia∏ dolara w strukturze pozycji walutowej NBP, mia∏o wi´kszy wp∏yw na wynik finansowy NBP w 2004 r. ni˝ skutki os∏abienia z∏otego wobec euro i funta (Êredniorocznie odpowiednio o 0,1338 PLN/EUR i 0,3261 PLN/GBP).
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Tabela 25
Wynik z tytu∏u odsetek, dyskonta i premii w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych
Wynik z tytu∏u odsetek, dyskonta
i premii
1 Przychody
z papierów wartoÊciowych

2004

%

2.696.653,42

3.544.029,68

847.376,26

31,42

-

-

4.527.048,01

6.352.764,67

1.825.716,66

40,33

100,00

100,00

3.382.039,18

3.264.251,82

-117.787,36

-3,48

74,71

51,38

601.466,55

624.426,35

22.959,80

3,82

13,29

9,83

492.693,99

2.409.478,55

1.916.784,56

389,04

10,88

37,93

50.848,29

54.607,95

3.759,66

7,39

1,12

0,86

1.830.394,59

2.808.734,99

978.340,40

53,45

100,00

100,00

1.388.146,15

1.576.106,35

187.960,20

13,54

75,84

56,11

441.944,96

1.232.157,86

790.212,90

178,80

24,14

43,87

96,75

35,20

-61,55

-63,62

0,01

0,00

206,73

435,58

228,85

110,70

0,01

0,02

od Êrodków NBP
zgromadzonych na
rachunkach bankowych
od kredytów i po˝yczek
inne przychody
2 Koszty
odsetek, dyskonta i premii
od papierów wartoÊciowych
odsetek od
rachunków bie˝àcych
i lokat terminowych
prowadzonych przez NBP
kredytów i po˝yczek
w walutach obcych
inne koszty
èród∏o: dane NBP.

Wzrost kosztów odsetek, dyskonta i premii by∏ g∏ównie rezultatem:
• wprowadzenia w 2004 r. oprocentowania rachunku rezerwy obowiàzkowej (koszty w wysokoÊci 418.357,30 tys. z∏),
• bardziej aktywnej polityki lokowania przez MF wolnych Êrodków w NBP (wy˝sze
o 353.500,91 tys. z∏ koszty odsetkowe od lokat prowadzonych w z∏otych),
• podwy˝szenia wartoÊci ksi´gowej zagranicznych papierów wartoÊciowych, wynikajàcego
z przyj´cia z dniem 1 stycznia 2004 r. nowych zasad ich wyceny, powodujàcego wzrost
kosztów premii o 309.012,95 tys. z∏.
Wp∏yw wy˝ej wymienionych czynników na podwy˝szenie kosztów odsetek, dyskonta i premii zosta∏ cz´Êciowo zniwelowany ni˝szymi kosztami obs∏ugi papierów wartoÊciowych NBP (spadek
o 121.052,75 tys. z∏).

15.9.2 Wynik z tytu∏u operacji finansowych
Spadek wyniku z operacji finansowych o 488.119,28 tys. z∏ by∏ rezultatem zmiany zasad rachunkowoÊci NBP, która skutkowa∏a w szczególnoÊci:
• wystàpieniem na dzieƒ 1 stycznia 2004 r. przychodów i kosztów z operacji finansowych
w wysokoÊci odpowiednio: 1.252.654,09 tys. z∏ oraz 219.155,13 tys. z∏, stanowiàcych
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Tabela 26
Wynik z tytu∏u operacji finansowych w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych
Wynik z operacji ﬁnansowych
1

2004

%

2.508.763,08

2.020.643,80

-488.119,28

1.207.886,43

3.853.622,21

2.645.735,78

-

1.252.654,09

1.252.654,09

-

-

32,51

Dodatnie ró˝nice kursowe

736.105,12

2.463.484,39

1.727.379,27

234,66

60,94

63,93

Dodatnie ró˝nice cenowe

471.781,31

137.483,73

-334.297,58

-70,86

39,06

3,57

-

-

-

-

-

-

82.145,29

3.102.504,77

3.020.359,48

-

219.155,13

219.155,13

-

-

7,06

Ujemne ró˝nice kursowe

44.923,74

2.823.219,06

2.778.295,32

6.184,47

54,69

91,00

Ujemne ró˝nice cenowe

37.221,55

60.130,58

22.909,03

61,55

45,31

1,94

-

21.187.022,43

21.187.022,43

-

-

20.894.409,80

20.894.409,80

-

-

98,62

-

292.612,63

292.612,63

-

-

1,38

1.383.083,99

22.483.609,95

21.100.525,96

129.797,91

85,22

-129.712,69

-99,93

9,38

0,00

1.253.286,08

-

-1.253.286,08

-100,00

90,62

-

-

22.483.524,73

22.483.524,73

-

62,05

27.061,16

26.999,11 43.511,86 100,00 100,00

62,05

27.061,16

26.999,11 43.511,86 100,00 100,00

-

-

Przychody z operacji
ﬁnansowych

-19,46
219,04 100,00 100,00

Przychody z tytu∏u korekt
powsta∏ych w wyniku zmian
zasad rachunkowoÊci

Pozosta∏e przychody z operacji
ﬁnansowych
2 Koszty operacji ﬁnansowych

3.676,85 100,00 100,00

Koszty z tytu∏u korekt
powsta∏ych w wyniku zmian
zasad rachunkowoÊci

3 Koszty niezrealizowane
Koszty niezrealizowane z
wyceny kursowej
Koszty niezrealizowane z
wyceny cenowej

100,00

Przychody z tytu∏u rozwiàzania
4

rezerw na ryzyko i odpisów
aktualizujàcych wartoÊç

1.525,61 100,00 100,00

aktywów ﬁnansowych
Przychody ze zmniejszenia
odpisów aktualizujàcych
wartoÊç aktywów ﬁnansowych
Przychody z rozwiàzania
rezerw na ryzyko kursowe
Przychody z tytu∏u
zmniejszenia stanu rachunku

- 100,00

rewaluacyjnego
Koszty z tytu∏u utworzenia
5

rezerw na ryzyko i odpisów
aktualizujàcych wartoÊç
aktywów ﬁnansowych
Koszty odpisów aktualizujàcych
z operacji ﬁnansowych
Koszty utworzenia rezerw na
ryzyko kursowe

-

.-

-

-

èród∏o: dane NBP.

efekt jednorazowego przeszacowania wartoÊci zagranicznych papierów wartoÊciowych
znajdujàcych si´ w portfelu NBP,
• wy˝szymi przychodami i kosztami z tytu∏u ró˝nic kursowych – odpowiednio
o 1.727.379,27 tys. z∏ oraz 2.778.295,32 tys. z∏,
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• ni˝szymi o 334.297,58 tys. z∏ przychodami z dodatnich ró˝nic cenowych oraz wy˝szymi
o 22.909,03 tys. z∏ kosztami z ujemnych ró˝nic cenowych (konsekwencja przeszacowania
wartoÊci papierów wartoÊciowych, o której mowa w pierwszym tire),
• wystàpieniem na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. kosztów niezrealizowanych z wyceny cenowej
w wysokoÊci 292.612,63 tys. z∏.
Ponadto na zmian´ wyniku z tytu∏u operacji finansowych oddzia∏ywa∏y:
• wy˝sze o 206.116,16 tys. z∏ przychody z tytu∏u rozwiàzania rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujàcych wartoÊç aktywów finansowych, wynikajàce przede wszystkim z wy˝szej skali sprzeda˝y walut obcych stanowiàcych podstaw´ do osiàgni´cia przychodów ze zmniejszenia rachunku rewaluacyjnego,
• wy˝sze o 26.999,11 tys. z∏ koszty z tytu∏u utworzenia rezerw i odpisów aktualizujàcych,
zwiàzane g∏ównie z utworzeniem odpisu aktualizujàcego wartoÊç posiadanych przez NBP
akcji Centrum Zaufania i Certyfikacji – CENTRAST S.A.
Istotnà pozycjà strony kosztowej rachunku wyników sà niezrealizowane koszty z wyceny kursowej w kwocie 20.894.409,80 tys. z∏. Sà one wynikiem aprecjacji waluty krajowej w 2004 r. Zgodnie z zasadami rachunkowoÊci NBP koszty te (niezrealizowane ujemne ró˝nice kursowe) odnoszone sà do wyniku i jednoczeÊnie „neutralizowane” przychodami wynikajàcymi ze zmniejszenia stanu rachunku rewaluacyjnego, pe∏niàcego rol´ bufora zabezpieczajàcego wynik NBP przed stratami
wynikajàcymi z aprecjacji waluty krajowej. W 2004 r. omawiane koszty wyceny kursowej skompensowano zmniejszeniem rachunku rewaluacyjnego o kwot´ równà tym kosztom.

15.9.3. Wynik z tytu∏u op∏at i prowizji
Tabela 27
Wynik z tytu∏u op∏at i prowizji w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Zmiana

2004
tys. z∏otych

%

Wynik z tytu∏u op∏at i prowizji

-12.506,92

-12.963,69

-456,77

3,65

Przychody z tytu∏u op∏at i prowizji

11.655,17

12.939,51

1.284,34

11,02

Koszty z tytu∏u op∏at i prowizji

24.162,09

25.903,20

1.741,11

7,21

èród∏o: dane NBP.

Przychody z tytu∏u op∏at i prowizji powstajà w wyniku wykonywania przez NBP czynnoÊci
bankowych na rzecz sektora bankowego i paƒstwowych funduszy celowych. Koszty z tego tytu∏u
sà natomiast g∏ównie rezultatem prowadzenia przez banki komercyjne zast´pczej obs∏ugi kasowej
jednostek bud˝etu paƒstwa w miejscowoÊciach, w których NBP nie ma w∏asnych placówek81 oraz
Êwiadczenia us∏ug rozliczeniowych na rzecz NBP przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà S.A.

81
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15.9.4. Przychody z tytu∏u akcji i udzia∏ów
Tabela 28
Przychody z tytu∏u akcji i udzia∏ów w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych

2004

%

Przychody z tytu∏u akcji i udzia∏ów

29.629,66

11.058,84

-18.570,82

-62,68

100,00

100,00

Przychody z tytu∏u posiadanych akcji

29.629,66

10.558,84

-19.070,82

-64,36

100,00

95,48

-

500,00

500,00

-

-

4,52

Przychody z tytu∏u posiadanych udzia∏ów
èród∏o: dane NBP.

Przychody z tytu∏u akcji i udzia∏ów stanowi∏y równowartoÊç wp∏ywów z tytu∏u udzia∏ów w spó∏ce Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o., dywidend od posiadanych akcji KIR S.A. oraz Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych w Bazylei. Spadek przychodów z tytu∏u akcji i udzia∏ów, w stosunku
do 2003 r., by∏ zwiàzany z niewystàpieniem w 2004 r. przychodów z tytu∏u przewalutowania posiadanych przez NBP akcji Banku Rozliczeƒ Mi´dzynarodowych w Bazylei, osiàgni´tych w 2003 r.

15.9.5. Pozosta∏e przychody
Tabela 29
Pozosta∏e przychody w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

Pozosta∏e przychody

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych

%

115.441,24 110.979,28

2004

-4.461,96

-3,87

100,00

100,00

Przychody ze zmniejszenia odpisów
aktualizujàcych wartoÊç pozosta∏ych

27,86

28,82

0,96

3,45

0,02

0,03

1.500,58

22.334,12

20.833,54

1.388,37

1,30

20,12

112.380,69

88.616,34

-23.764,35

-21,15

97,35

79,85

1.532,11

-

-1.532,11

-100,00

1,33

-

-

-

-

-

-

-

aktywów
Przychody z rozwiàzania rezerw na
przysz∏e zobowiàzania
Pozosta∏e przychody operacyjne
Korekta pozosta∏ych kosztów z lat
ubieg∏ych
Zyski nadzwyczajne
èród∏o: dane NBP.

Na zmian´ pozosta∏ych przychodów oddzia∏ywa∏y osiàgni´te w 2004 r. wp∏ywy z rozwiàzania rezerw na przysz∏e zobowiàzania (zobowiàzania sporne wobec pracowników oraz zobowiàzania na odprawy dla pracowników restrukturyzowanych jednostek) w zwiàzku z ni˝szym, ni˝ przewidywano, ich wykorzystaniem. Wy˝sze przychody z tego tytu∏u zosta∏y cz´Êciowo skompensowane spadkiem pozosta∏ych przychodów operacyjnych, w g∏ównej mierze ze wzgl´du na brak
w 2004 r. wp∏ywów ze sprzeda˝y metali szlachetnych oraz sprzeda˝y budynków NBP (w 2003 r.
NBP sprzeda∏ budynki w zwiàzku z restrukturyzacjà sieci terenowej).

15.9.6. Koszty amortyzacji
Na koniec grudnia 2004 r. koszty amortyzacji ukszta∏towa∏y si´ na poziomie 137.913,47 tys.
z∏, wy˝szym o 20.273,02 tys. z∏ ni˝ w 2003 r.
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Pozycja ta obejmuje:
• koszty amortyzacji Êrodków trwa∏ych w wysokoÊci 104.637,48 tys. z∏,
• koszty amortyzacji wartoÊci niematerialnych i prawnych w kwocie 33.275,99 tys. z∏.
Wzrost kosztów amortyzacji nastàpi∏ g∏ównie w wyniku oddania do u˝ytkowania nowoczesnego sprz´tu informatycznego, w tym przede wszystkim w zwiàzku z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Ksi´gowego.

15.9.7. Koszty dzia∏ania banku
Koszty dzia∏ania banku, obejmujàce koszty wynagrodzeƒ wraz z narzutami, pozosta∏e koszty administracyjne oraz koszty emisji znaków pieni´˝nych, wzros∏y w porównaniu z 2003 r.
o 205.571,86 tys. z∏ do poziomu 1.073.515,31 tys. z∏. Najbardziej wzros∏y koszty emisji znaków
pieni´˝nych.

15.9.8. Koszty wynagrodzeƒ wraz z narzutami
Tabela 30
Koszty wynagrodzeƒ wraz z narzutami w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych
Koszty wynagrodzeƒ pracowników wraz
z narzutami na wynagrodzenia
Koszty wynagrodzeƒ
Koszty narzutów na wynagrodzenia

2004

%

361.044,04

454.399,99 93.355,95

25,86

100,00 100,00

290.422,64

371.932,63 81.509,99

28,07

80,44

81,85

70.621,40

82.467,36 11.845,96

16,77

19,56

18,15

èród∏o: dane NBP.

WielkoÊç kosztów wynagrodzeƒ wraz z narzutami na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 454.399,99 tys. z∏, tj. o 93.355,95 tys. z∏ (25,86%) wy˝szym w porównaniu
z wysokoÊcià osiàgni´tà w 2003 r. Wzrost dotyczy kosztów w ich uj´ciu ksi´gowym (bez zachowania warunków porównywalnoÊci). Przy zastosowaniu analogicznych zasad ujmowania poszczególnych sk∏adników kosztów wynagrodzeƒ wraz z narzutami w 2003 i 2004 r., wielkoÊç tych kosztów
obni˝y∏a si´ o 3.651,79 tys. z∏.
Wzrost kosztów wynagrodzeƒ wraz z narzutami w uj´ciu ksi´gowym w stosunku do wykonania 2003 r. nastàpi∏ na skutek:
• w∏àczenia premii pracowników NBP, w wysokoÊci 48.761,65 tys. z∏, do kosztów wynagrodzeƒ, które w poprzednich latach wyp∏acane by∏y z funduszu premiowego, tworzonego
na ten cel z zysku NBP. Zmiana ta nastàpi∏a na skutek nowelizacji ustawy o Narodowym
Banku Polskim, obowiàzujàcej od 1 stycznia 2004 r.,
• uj´cia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r. wraz z narzutami wyp∏aconego w styczniu 2005 r. w kwocie 29.737,68 tys. z∏,
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• zmiany klasyfikacji rodzajowej rezerw tworzonych na przysz∏e zobowiàzania wobec pracowników z tytu∏u odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych w ∏àcznej kwocie 14.930,62 tys. z∏,
• utworzenia w roku 2004 rezerwy na zobowiàzania z tytu∏u niewykorzystanych urlopów
wypoczynkowych w wysokoÊci 9.220,46 tys. z∏.
Wzrost ksi´gowy kosztów wynagrodzeƒ poniesionych z powy˝szych przyczyn w ∏àcznej
kwocie 102.650,41 tys. z∏, zosta∏ w cz´Êci skompensowany spadkiem pozosta∏ych sk∏adników
kosztów wynagrodzeƒ pracowniczych, wynikajàcym ze zmniejszenia zatrudnienia o 217 etatów.
Spadek zatrudnienia by∏ wynikiem: racjonalizacji zatrudnienia w oddzia∏ach okr´gowych, likwidacji OÊrodka Szkoleniowego w Rybienku oraz Wydzia∏ów Admistracyjno-Skarbcowych w Brodnicy
i S∏upcy, zmniejszenia zatrudnienia w Wydziale Administracyjno-Skarbcowym w Lubartowie, a tak˝e reorganizacji ZUG.

15.9.9. Pozosta∏e koszty administracyjne
Tabela 31
Pozosta∏e koszty administracyjne w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

Pozosta∏e koszty administracyjne

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych

%

2004

374.899,70

392.813,65

17.913,95

4,78

100,00

100,00

32.479,29

33.087,44

608,15

1,87

8,66

8,42

12.953,61

19.037,45

6.083,84

46,97

3,46

4,85

7.751,74

8.002,08

250,34

3,23

2,07

2,04

Koszty us∏ug obcych

167.475,24

210.426,30

42.951,06

25,65

44,67

53,57

Koszty podatków i op∏at

130.742,99

100.610,41

-30.132,58

-23,05

34,87

25,61

z tego: op∏ata na BFG

122.600,44

93.095,81

-29.504,63

-24,07

32,70

23,70

3.910,46

3.882,50

-27,96

-0,72

1,04

0,99

19.586,37

17.767,47

-1.818,90

-9,29

5,22

4,52

Koszty zu˝ycia materia∏ów i energii
Koszty Êwiadczeƒ na rzecz pracowników i
innych osób uprawnionych
Koszty podró˝y s∏u˝bowych

Koszty odpisów na fundusze specjalne (zfÊs)
Inne koszty administracyjne
èród∏o: dane NBP.

Pozosta∏e koszty administracyjne w 2004 r. ukszta∏towa∏y si´ na poziomie wy˝szym
o 17.913,95 tys. z∏ (o 4,78%) ni˝ w 2003 r. Na ich wzrost oddzia∏ywa∏y przede wszystkim koszty
us∏ug obcych, wÊród których najwi´kszy udzia∏ stanowi∏y koszty zwiàzane z obs∏ugà systemów informatycznych (104.718,37 tys. z∏). Koszty te uleg∏y zwi´kszeniu o 23.195,42 tys. z∏ (28,45%).
Wzrost wystàpi∏ w zwiàzku z wdro˝eniem nowych systemów informatycznych (w 2004 r. dobieg∏
koƒca drugi krok etapu centralizacji Zintegrowanego Systemu Ksi´gowego, w ramach którego
zmodyfikowano systemy oddzia∏owe, przeniesiono pe∏nà obs∏ug´ klientów do ZSK-C oraz dokonano centralizacji infrastruktury techniczno-systemowej) oraz koniecznoÊcià aktualizacji programów
komputerowych. Ponadto, na zwi´kszenie kosztów us∏ug obcych oddzia∏ywa∏ wzrost op∏at za korzystanie z sieci Telbank oraz remontów, napraw i konserwacji Êrodków trwa∏ych. Drugà znaczàcà
pozycjà powodujàcà podwy˝szenie pozosta∏ych kosztów administracyjnych by∏y koszty Êwiadczeƒ
na rzecz pracowników, które wzros∏y o 6.083,84 tys. z∏ (46,97%), przede wszystkim na skutek
podwy˝szenia kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników z przyczyn zak∏adu pracy. Na obni˝enie pozosta∏ych kosztów administracyjnych oddzia∏ywa∏y g∏ównie ni˝sze 30.132,58 tys. z∏ koszty
podatków i op∏at, których spadek nastàpi∏ w wyniku zmniejszenia op∏aty na rzecz Bankowego Fun-
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duszu Gwarancyjnego, spowodowanego ustaleniem na 2004 r. przez Rad´ BFG ni˝szej stawki procentowej obowiàzkowej op∏aty.

15.9.10. Koszty emisji znaków pieni´˝nych
Tabela 32
Koszty emisji znaków pieni´˝nych w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych
Koszty emisji znaków pieni´˝nych

2004

%

131.999,71

226.301,67

94.301,96

71,44

100,00

100,00

Koszty emisji banknotów

71.070,00

127.192,87

56.122,87

78,97

53,84

56,21

Koszty emisji monet

60.929,71

99.108,80

38.179,09

62,66

46,16

43,79

èród∏o: dane NBP.

Wzrost kosztów emisji znaków pieni´˝nych wiàza∏ si´ przede wszystkim z:
• koniecznoÊcià zapewnienia banknotów niezb´dnych do wymiany banknotów zniszczonych,
• wysokim popytem na monety o najni˝szych nomina∏ach,
• wzrostem obiegu gotówkowego w 2004 r.,
• zwi´kszeniem iloÊci emisji monet kolekcjonerskich82.

15.9.11. Pozosta∏e koszty
Tabela 33
Pozosta∏e koszty w latach 2003-2004
Dane za rok
Wyszczególnienie

2003

Struktura

Zmiana

2004

2003

tys. z∏otych
Pozosta∏e koszty
Koszty odpisów aktualizujàcych wartoÊç
pozosta∏ych aktywów
Koszty utworzenia rezerw na przysz∏e
zobowiàzania
Pozosta∏e koszty operacyjne

82.050,06 74.944,49

2004

%
-7.105,57

-8,66

100,00 100,00

61,45

4.086,04

4.024,59

6.549,37

0,07

5,45

9.236,11

9.658,11

422,00

4,57

11,26

12,89

72.752,50 61.200,34 -11.552,16

-15,88

88,67

81,66

Korekta pozosta∏ych przychodów z lat ubieg∏ych

-

-

-

-

-

-

Straty nadzwyczajne

-

-

-

-

-

-

èród∏o: dane NBP.

82

W 2004 r. NBP osiàgnà∏ przychody z tytu∏u sprzeda˝y monet kolekcjonerskich obiegowych w kwocie 73.431,99 tys. z∏,
wy˝szej o 33.535,58 tys. z∏ od zrealizowanej w 2003 r.
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Pozosta∏e koszty ukszta∏towa∏y si´ na poziomie ni˝szym o 7.105,57 tys. z∏ od wykonania
w 2003 r. Spadek ten by∏ przede wszystkim rezultatem obni˝enia o 11.552,16 tys. z∏ pozosta∏ych
kosztów operacyjnych w wyniku niewystàpienia w 2004 r. kosztów nieodp∏atnego przekazania budynków NBP w ramach restrukturyzacji sieci terenowej (w momencie przekazania majàtku jednostek terenowych, kwota jego nieumorzonej cz´Êci by∏a ewidencjonowana w ci´˝ar pozosta∏ych
kosztów operacyjnych). Zmniejszenie to zosta∏o cz´Êciowo zniwelowane wystàpieniem w 2004 r.
zwi´kszonych kosztów odpisów aktualizujàcych.

15.9.12. Wynik finansowy NBP i jego podzia∏
W 2004 r. zysk Narodowego Banku Polskiego wyniós∏ 4.387.374,64 tys. z∏, tj. o 117.028,12
tys. z∏ (2,74%) wi´cej ni˝ w 2003 r.
Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Narodowym Banku Polskim, kwota wyniku finansowego NBP zostanie podzielona, po zatwierdzeniu przez Rad´ Ministrów, na:
• odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) – 219.368,73 tys. z∏,
• wp∏at´ z zysku NBP do bud˝etu paƒstwa – 4.168.005,91 tys. z∏.
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ZA¸ÑCZNIK 1
WYBRANE INFORMACJE O SEKTORZE BANKOWYM

Na koniec 2004 r. fundusze w∏asne regulacyjne krajowego sektora bankowego wynios∏y
42,9 mld z∏ i by∏y o 5,7% wy˝sze ni˝ w grudniu 2003 r. Wzrost funduszy by∏ g∏ównie wynikiem
przekazania 2,5 mld z∏ (61,1%) podzielonego zysku za poprzedni rok oraz dokapitalizowania przez
inwestorów w kwocie oko∏o 1,8 mld z∏. Na wyp∏at´ dywidendy banki przeznaczy∏y 1,5 mld z∏
(35,8%) zysku do podzia∏u sektora bankowego.
Wykres 15
Wybrane elementy podzia∏u zysku banków komercyjnych i spó∏dzielczych

Wybrane elementy podzia∏u zysku banków komercyjnych
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Wybrane elementy podzia∏u zysku banków spó∏dzielczych
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èród∏o: dane NBP.

W wyniku wzrostu funduszy w∏asnych i jednoczesnego ograniczenia ryzyka dzia∏alnoÊci
banków wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci sektora bankowego ukszta∏towa∏ si´ w koƒcu 2004 r. na
poziomie 15,5% i by∏ o 1,9 pkt. proc. wy˝szy ni˝ rok wczeÊniej. Na koniec 2003 r. wspó∏czynnik
wyp∏acalnoÊci sektora bankowego wynosi∏ 13,7% i by∏ wy˝szy o 1,5 pkt. proc. w porównaniu ze
Êrednim wskaênikiem krajów „starej” Unii Europejskiej i o 0,1 pkt. proc. krajów nowo przyj´tych.
Wykres 16
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
20
15,5
15

13,7

13,6
12,2

10

5

0
2003
Polska

Kraje nowo przyj´te do UE

2004
Kraje „starej UE”

èród∏o: Banking data tables, European Central Bank, Directorate Financial Stability And Supervision, Financial Stability Division, September
2004, WGMA/04/26. Dla Polski obliczenia NBP na podstawie danych banków.

Tabele 34, 35 i 36 zawierajà wybrane dane szczegó∏owe dotyczàce sytuacji sektora
bankowego w 2004 r.
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Tabela 34
Struktura aktywów sektora bankowego
Wyszczególnienie

WartoÊç (w mld z∏)

Dynamika (w %)

Struktura (w %)

2003

2004

2003 = 100

Kasa i operacje z bankiem centralnym

19,2

20,0

104,0

2003

3,9

2004

3,7

Nale˝noÊci od sektora finansowego

77,0

106,9

138,8

15,7

19,9

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego, w tym:

217,0

226,1

104,2

44,4

42,0

Kredyty netto dla sektora niefinansowego, w tym:

201,4

209,0

103,8

41,2

38,8

110,4

106,9

96,8

22,6

19,9

90,2

101,6

112,6

18,5

18,9

19,7

20,7

105,4

4,0

3,9

dla przedsi´biorstw
dla gospodarstw domowych
Nale˝noÊci od sektora instytucji rzàdowych
i samorzàdowych
Nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów
wartoÊciowych z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu

0,4

0,6

125,4

0,1

0,1

113,5

115,4

101,6

23,2

21,4

bony pieni´˝ne i obligacje NBP

14,2

13,9

97,8

2,9

2,6

bony i obligacje skarbowe

86,9

90,7

104,4

17,8

16,9

Papiery wartoÊciowe, w tym:

Aktywa trwa∏e

22,2

21,6

97,5

4,5

4,0

Inne aktywa

20,0

26,8

134,4

4,1

5,0

489,0

538,0

110,0

100,0

100,0

Razem aktywa sektora bankowego
èród∏o: dane NBP.

Tabela 35
Relacje z nierezydentami
Wskaênik ostrzegawczy

Udzia∏ (w %)
2001

2001

Udzia∏ operacji z nierezydentami
w aktywach sektora bankowego

10,5

14,5

w pasywach sektora bankowego

9,6

9,4

èród∏o: dane NBP.

Tabela 36
Relacje aktywów i kredytów do PKB w porównaniu z krajami UE

Wskaênik ostrzegawczy

Polska*

Nowi (10)
cz∏onkowie UE

Kraje (15)
starej UE*

2001
Relacja aktywów sektora bankowego do PKB (%)

60,0

79,6

278,4

Relacja kredytów dla sektora niefinansowego do PKB (%)

27,1

38,7

140,9

* Na koniec 2004 r. dla Polski relacja aktywów i kredytów w PKB wynios∏a odpowiednio 62,5% i 26,4%.
èród∏o: dane NBP.
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ZA¸ÑCZNIK 2
CENY TOWARÓW I US¸UG KONSUMPCYJNYCH
W grudniu 2004 r. roczne tempo wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych (CPI) wynosi∏o
4,4% r/r. W przebiegu procesów inflacyjnych w 2004 r. mo˝na wyodr´bniç kilka etapów.
W I kwartale inflacja utrzymywa∏a si´ na wyrównanym niskim poziomie (1,6-1,7%), zbli˝onym
do wyst´pujàcego w IV kwartale 2003 r. W okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym wstàpienie Polski
do UE oraz w pierwszych miesiàcach cz∏onkostwa, nastàpi∏o znaczne przyspieszenie tempa wzrostu
cen konsumpcyjnych, które w lipcu wzros∏o do 4,6%. Rosnàca presja na wzrost cen wynika∏a m.in.
ze zwi´kszenia popytu wewn´trznego i zewn´trznego na niektóre krajowe surowce i towary,
wprowadzenia uregulowaƒ UE dotyczàcych podatków poÊrednich, polityki celnej, polityki rolnej.
Ponadto na Êwiatowych rynkach mia∏ miejsce silny wzrost cen surowców energetycznych i przemys∏owych (przede wszystkim ropy naftowej, w´gla oraz miedzi). Pod wp∏ywem tych czynników w drugiej
po∏owie 2004 r. inflacja pozostawa∏a na podwy˝szonym poziomie, w przedziale 4,4-4,6%.
Wzrost cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w 2004 r. by∏ efektem wzrostu:
• cen ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych o 7,8%, stanowiàcego 48% ∏àcznego wzrostu cen
konsumpcyjnych,
• cen kontrolowanych o 3,7%, który przyczyni∏ si´ w oko∏o 24% do wzrostu CPI,
• cen pozosta∏ych towarów i us∏ug o 2,6%, który przyczyni∏ si´ w 28% do ogólnego wzrostu cen.
Tabela 37
Zmiany (r/r) podstawowych grup cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych oraz struktura
wag w latach 2003 -2004
2003

2004

2003
III

Struktura
wag w %

VI

IX

2004
XII

III

VI

2003 2003

IX

I-XII

I-XII

analogiczny okres poprzedniego roku = 100

CPI

100,0

100,0

0,6

0,8

0,9

1,7

1,7

4,4

4,4

4,4

0,8

˚ywnoÊç i napoje bezalkoholowe

28,16

26,95

-3,5

-0,6

0,5

2,1

3,3

8,1

8,1

7,8

-1,0

6,3

Ceny kontrolowane

27,22

27,28

3,5

1,7

1,2

2,3

1,7

4,1

3,7

3,7

2,1

3,2

3,80 17,4

Paliwo

3,65

3,5

5,5

5,1

4,4

1,3 17,8 15,9 17,0

Pozosta∏e towary i us∏ugi

44,62

45,77

1,4

1,1

1,0

1,0

0,7

2,3

2,6

2,6

7,9 12,4
1,1

1,9

Towary nie˝ywnoÊciowe

26,72

27,29

0,5

0,1

-0,1

-0,1

-0,2

2,1

2,4

2,2

0,1

1,4

Us∏ugi

17,90

18,48

2,7

2,6

2,6

2,6

2,1

2,7

3,0

3,4

2,7

2,7

Wykres 17
Zmiany (r/r) CPI i g∏ównych kategorii cen
%
10
8
6
4
2
0
-2
-4

I

III

V

VII
2002

IX

XI

Ogó∏em CPI
Ceny kontrolowane

I

III

V

VII
2003

IX

XI

I

III

V

VII
2004

IX

XI

˚ywnoÊç i napoje bezalkoholowe
Pozosta∏e towary i us∏ugi

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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Wykres 18
Dekompozycja CPI (r/r).
pkt. proc.
4,5

3,0

1,5

0,0

-1,5
I

IIII

V

VII
IX
XI
I
IIII
2002
w tym paliwo
˚ywnoÊç i napoje bezalkoholowe

V

VII
2003

IX

XI

I

IIII

V

VII
2004

IX

XI

Ceny kontrolowane
Pozosta∏e towary i us∏¨gi ogó∏em

CPI
èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.

Ceny ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych
W 2004 r. utrzymywa∏ si´ silny wzrost cen ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych, który
w najwi´kszym stopniu wp∏ynà∏ na przyspieszenie inflacji mierzonej indeksem CPI. Ze wzgl´du
na silny wzrost cen w pierwszych miesiàcach cz∏onkostwa Polski w UE roczna dynamika tej kategorii
w grudniu 2004 r. ukszta∏towa∏a si´ na wysokim poziomie 7,8% r/r (przed rokiem 2,1% r/r), znacznie
przewy˝szajàc tempo ogólnego wzrostu cen.
Ceny ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych w 2004 r. wzrasta∏y szybciej ni˝ w poprzednim roku.
W okresie od stycznia do grudnia 2004 r. przyspieszenie dynamiki cen detalicznych odnotowano
prawie we wszystkich grupach ˝ywnoÊci, z wyjàtkiem warzyw. Najbardziej, o 24,8%, wzros∏y
ceny cukru, miodu i wyrobów czekoladowych (w ramach tej grupy najbardziej podro˝a∏ cukier
o 67,1%). Najwi´ksze podwy˝ki w tej grupie cen skumulowa∏y si´ w okresie przedakcesyjnym
(w kwietniu 2004 r. ceny cukru wzros∏y o 48,5%). Przyczynà by∏y wzmo˝one zakupy konsumentów
wynikajàce z obaw o wzrost cen po przystàpieniu Polski do UE. Silny wp∏yw na wzrost cen ˝ywnoÊci
w 2004 r. mia∏y ceny mi´sa, które wzros∏y w okresie dwunastu miesi´cy 2004 r. o 15,6%, g∏ównie
na skutek ograniczanej od wielu miesi´cy produkcji mi´sa wieprzowego oraz swobodnego,
od 1 maja 2004 r., obrotu handlowego w ramach unijnego rynku. Ceny mi´sa, po przyspieszeniu
wzrostu w okresie oko∏oakcesyjnym (w okresie od maja do lipca br. wzrost o 13%), do koƒca 2004 r.
utrzymywa∏y si´ w skali roku na wysokim poziomie. Ceny olejów i pozosta∏ych t∏uszczów wzros∏y
o 10,4% ze wzgl´du na ograniczenia w poda˝y t∏uszczów zwierz´cych oraz zwi´kszony popyt
zewn´trzny na polskie mas∏o. Z powodu ni˝szej poda˝y, wynikajàcej ze s∏abszych zbiorów zbó˝
w 2003 r., do po∏owy 2004 r. oraz s∏abszej ni˝ oczekiwano reakcji cen detalicznych na bardzo
dobre zbiory w 2004 r. odnotowano równie˝ dwunastomiesi´czny wzrost cen w grupie „pieczywo
i produkty zbo˝owe” (o 5,8%).
Tabela 38 przedstawia za∏o˝enia prognozy cen ˝ywnoÊci i napojów bezalkoholowych z sierpnia 2003 r. oraz faktyczne wskaêniki tych cen w 2004 r.
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Tabela 38

Wyszczególnienie

Prognoza
z sierpnia 2003 r.

Realizacja
G∏ówne przyczyny ró˝nic

Êredniorocznie
˚ywnoÊç i napoje
bezalkoholowe

102,4

106,3
Na skutek g∏´bokiego spadku produkcji zbó˝ w Polsce
sezon 2003/04 charakteryzowa∏ si´ wysokim wzrostem
cen p∏aconych producentom. Prognoza cen detalicznych
pieczywa i produktów zbo˝owych bazowa∏a na prognozie
cen zbó˝ ekspertów rolnych, którzy przewidywali

pieczywo i produkty
zbo˝owe

103,0

105,3

wzrost tych cen w I po∏owie 2004 r. jednak w znacznie
s∏abszej skali. Natomiast w II po∏owie roku 2004 r.
w wyniku przewidywanych wysokich zbiorów w 2004 r.
oraz przej´cia unijnego systemu interwencji oraz regulacji
cenowych przewidywano spadek cen zbó˝ od lipca 2004 r.
Ceny skupu g∏ównych zbó˝ uleg∏y znaczàcemu obni˝eniu
(zgodnie z oczekiwaniami), co nie wp∏yn´∏o na obni˝enie
cen detalicznych produktów zbo˝opochodnych.
W I po∏owie 2004 r. przewidywano, i˝ wraz z pog∏´biajàcym
si´ spadkiem poda˝y trzody chlewnej, ceny wieprzowiny
b´dà sukcesywnie wzrastaç. Przed przystàpieniem Polski
do UE równie˝ przewidywano, i˝ nastàpi dostosowanie
cen mi´sa w Polsce do poziomu UE. Oczekiwano jednak,
i˝ b´dzie to proces stopniowy, d∏ugookresowy. Odnotowana w pierwszych miesiàcach po akcesji zwy˝ka cen

mi´so

103,1

109,6

spowodowa∏a, i˝ polskie ceny rolne zbli˝y∏y si´ do poziomu
cen w pozosta∏ych krajach poszerzonej UE. G∏ównà
przyczynà wzrostu cen detalicznych mi´sa by∏ wzrost
wolumenu eksportu g∏ównych gatunków mi´s (wo∏owego
– ogó∏em o 129%, do UE-15 – wzrost o 172%) wieprzowego (ogó∏em – spadek o 26,6%, do UE – wzrost 70,8%)
i drobiowego (ogó∏em o 14,2% i do UE-15 – 20%).

ryby

100,3

100,5

mleko, sery, jaja

100,8

105,1

Wzrost cen mleka na skutek wzrostu wolumenu eksportu
z 418 t w 2003 r. do 49.617 t w 2004 r. – tj. 118-krotny
wzrost, natomiast serów i twarogów o 54,6%.
oleje i pozosta∏e

100,7

110,8

owoce

101,5

103,1

warzywa

100,2

98,2

101,6

117,0

t∏uszcze

cukier, miód,
wyroby cukiernicze

napoje
bezalkoholowe
pozosta∏a ˝ywnoÊç

176

Wzrost cen mas∏a na skutek wzrostu wolumenu eksportu ogó∏em o 195%, a do UE-15 o 135,7%.

Wzmo˝ony popyt wewn´trzny na cukier wynikajàcy
z obaw konsumentów o wzrost cen po przystàpieniu
do UE.

101,3

101,8

98,3

100,2
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Z dniem 1 maja 2004 r. sektor rolno-spo˝ywczy w Polsce znalaz∏ si´ pod wp∏ywem wstrzàsu
popytowego w zwiàzku z obj´ciem go zasadami jednolitego rynku i rozbudowanego
instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej.

2004

Pe∏ne otwarcie rynków rolnych w ramach UE przyczyni∏o si´ w ciàgu pierwszych kilku miesi´cy
po akcesji do silnego wzrostu popytu zewn´trznego na polskà ˝ywnoÊç na niespotykanà dotàd
skal´. W konsekwencji nastàpi∏ znaczàcy wzrost krajowych cen najwa˝niejszych surowców rolnych,
a co za tym idzie cen ˝ywnoÊci i znaczàcy wzrost wskaênika inflacji w pierwszych miesiàcach po
akcesji. We wrzeÊniu i paêdzierniku bie˝àce tempo wzrostu cen ˝ywnoÊci wyraênie spad∏o.
W pierwszej po∏owie 2004 r. wzrost konkurencyjnoÊci cenowej na rynkach
mi´dzynarodowych wzmacnia∏ bardzo korzystny dla krajowych eksporterów kurs EUR/PLN.
Eliminacja wszystkich ograniczeƒ w handlu ˝ywnoÊcià pomi´dzy Polskà a UE natychmiast ujawni∏a
wysokà konkurencyjnoÊç cenowà wielu polskich artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, przede wszystkim
mi´sa wo∏owego, mi´sa drobiowego i produktów mleczarskich (mas∏a, mleka w proszku i serów
dojrzewajàcych).
Coraz szerszy udzia∏ polskich eksporterów i producentów we wspólnotowych
mechanizmach handlowych i interwencyjnych wynikajàcych ze Wspólnej Polityki Rolnej prowadziç
b´dzie w d∏u˝szym okresie do stabilizacji cen na rynku wewn´trznym, ale na znacznie wy˝szym
poziomie ni˝ przed akcesjà (z wyjàtkiem zbó˝, dla których zmiana mechanizmu wsparcia
spowodowa∏a trwa∏à obni˝k´ cen po zbiorach 2004 r.). Czynniki stabilizujàce rynek rolny w Polsce
do po∏owy 2005 r. to przede wszystkim wysokie zbiory zbó˝ w Polsce i w regionie, co przek∏ada
si´ na znaczàco ni˝sze ceny pasz, a z pewnym opóênieniem na ni˝sze ceny mi´sa.
JednoczeÊnie po 1 maja 2004 r. znaczàco rozszerzona zosta∏a lista towarów, które mogà
zostaç obj´te subsydiami eksportowymi. Do 1 maja 2004 r. Polska stosowa∏a subsydia eksportowe
g∏ównie do cukru, mi´sa wieprzowego i mleka w proszku. Obecnie polscy eksporterzy mogà
ubiegaç si´ o dop∏aty do eksportu z bud˝etu wspólnotowego do wielu nowych produktów, m. in.
Êmietany, mas∏a, serów, mi´sa wo∏owego i drobiowego, zbó˝. Najnowsze dane dotyczàce handlu
zagranicznego towarami rolno-spo˝ywczymi wskazujà na utrzymujàcy si´ roczny wzrost eksportu
pomimo aprecjacji z∏otego wobec walut obcych.

Ceny kontrolowane
W analizowanym okresie inflacja w grupie cen kontrolowanych uleg∏a przyspieszeniu z 2,3%
(r/r) w grudniu 2003 r. do 3,7% (r/r) w grudniu 2004 r. Podstawowym czynnikiem prowadzàcym
do wzrostu tych cen by∏y podwy˝ki cen paliw na rynku krajowym, które w grudniu 2004 r. wzros∏y
o 17,0% (r/r), przede wszystkim w wyniku rosnàcych cen ropy naftowej na Êwiecie.
SpoÊród g∏ównych grup cen kontrolowanych powy˝ej ogólnego wskaênika cen
kontrolowanych kszta∏towa∏o si´ tempo wzrostu cen paliw (17,0%), wyrobów tytoniowych (7,5%)
i gazu (4,3%). Wzrost cen paliw i gazu wynika∏ przede wszystkim ze wzrostu cen ropy na
Êwiatowych rynkach. Natomiast wzrost cen wyrobów tytoniowych by∏ efektem podwy˝szania
akcyzy, ze wzgl´du na koniecznoÊç dostosowania jej wysokoÊci do poziomu wymaganego w Unii
Europejskiej. Roczny spadek cen wystàpi∏ jedynie w przypadku napojów alkoholowych (o 0,8%).
W 2004 r. nie wprowadzono nowych taryf na energi´ elektrycznà i gaz.
Tabela 39 przedstawia za∏o˝enia prognozy cen kontrolowanych z sierpnia 2003 r. oraz
faktyczne wskaêniki tych cen w 2004 r.
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Tabela 39
Wyszczególnienie

Prognoza
z sierpnia 2003 r.

Realizacja

G∏ówne przyczyny ró˝nic

Êredniorocznie
Ceny kontrolowane

101,9

103,2

Napoje alkoholowe

99,4

99,8
Ceny wyrobów tytoniowych wzros∏y silniej ni˝ wynika∏oby to ze wzrostu akcyzy. Âredni wzrost akcyzy w 2004 r.

Wyroby tytoniowe

103,1

107,0

wyniós∏ oko∏o 9%, co przy uwzgl´dnieniu udzia∏u tego
podatku w cenie detalicznej powinno wp∏ynàç na wzrost
cen wyrobów tytoniowych o oko∏o 4%.
Znaczny wzrost cen ropy. Do prognozy cen paliw

Paliwo

100,9

112,4

w sierpniu 2003 r. przyj´to Êredni poziom cen ropy
w 2004 r. na poziomie 25 USD/b, faktycznie Êredni
poziom cen ropy w 2004 r. wyniós∏ 38,3 USD/b,
Gdyby zrealizowa∏a si´ prognoza cen paliw z sierpnia

Energia elektryczna

103,7

101,9

2003 r., wówczas roczny wzrost cen kontrolowanych w
grudniu 2004 r. wyniós∏by 1,9%.

Gaz

104,9

104,6

Brak zmiany taryf w 2004 r.

Ciep∏a woda

103,8

103,9

Brak zmiany taryf.

Centralne ogrzewanie

102,6

101,4

101,3

100,5

Pozosta∏e grupy cen
kontrolowanych

Tempo wzrostu cen pozosta∏ych towarów i us∏ug konsumpcyjnych83 zwi´kszy∏o si´ z 1,0%
(r/r) w grudniu 2003 r. do 2,6% (r/r) w grudniu 2004 r. Przyspieszenie tempa wzrostu tych cen
wynika∏o przede wszystkim ze wzrostu cen towarów nie˝ywnoÊciowych w maju 2004 r. i zwiàzane
by∏o z regulacjami zwiàzanymi z przystàpieniem Polski do UE, tj. zmianà stawek VAT (wzrost z 7%
na 22%) na materia∏y do konserwacji mieszkania. Z powodu wzrostu Êwiatowych cen w´gla
równie˝ w tym okresie znacznie podro˝a∏ opa∏, w tym najsilniej koks. W rezultacie roczna dynamika
cen towarów nie˝ywnoÊciowych w kolejnych miesiàca II pó∏rocza ub.r. pozostawa∏a na wysokim
poziomie, wynoszàc w grudniu 2004 r. 2,2% (r/r) wobec spadku ich cen o 0,1% (r/r) w grudniu
2003 r. W 2004 r. zanotowano równie˝ wzrost dynamiki cen us∏ug z 2,6% (r/r) w grudniu 2003 r.
do 3,4% (r/r) w grudniu 2004 r., niemniej by∏ on s∏abszy od obserwowanego w przypadku
towarów nie˝ywnoÊciowych.
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Do grupy cen pozosta∏ych towarów i us∏ug konsumpcyjnych zaliczane sà ceny towarów i us∏ug, kszta∏towane przede
wszystkim przez mechanizmy rynkowe, tj. wy∏àczone z nich zosta∏y grupy cen kontrolowanych.
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Wykres 19
Zmiany (r/r) cen pozosta∏ych towarów i us∏ug konsumpcyjnych
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Pozosta∏e towary i us∏ugi ogó∏em (po wy∏àczeniu cen kontrolowanych)
Towary nie˝ywnoÊciowe (po wy∏àczeniu cen kontrolowanych)
Us∏ugi (po wy∏àczeniu cen kontrolowanych)

èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
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ZA¸ÑCZNIK 3
CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYS¸U
W 2004 r. obserwowano silny wzrost wskaênika cen produkcji sprzedanej przemys∏u
(Êredniorocznie 7% wobec 2,6% w 2003 r.). Najwi´kszy wzrost cen zanotowano w sekcji
górnictwo i kopalnictwo (23,7%), podczas gdy w sekcji przetwórstwo przemys∏owe ceny
wzros∏y o 6,7%, a w energetyce o 1,9%. W przebiegu wskaênika cen producentów (PPI)
w 2004 r. wyró˝niç mo˝na dwa okresy. W pierwszej po∏owie roku ceny producentów wzrasta∏y
dynamicznie (w tym w pierwszym kwartale o 2% kw/kw, a w drugim o 4,1% kw/kw), co
przyczyni∏o si´ do wzrostu cen o ponad 8% w uj´ciu rocznym. Natomiast druga po∏owa roku
charakteryzowa∏a si´ stabilizacjà cen i stopniowym spadkiem wskaênika rocznego (szczególnie
w IV kwartale). W grudniu 2004 r. wzrost PPI wyniós∏ 5,2% r/r.

Tabela 40

2004

Wyszczególnienie

I

II

III

struktura wag w %

analogiczny okres poprzedniego
roku = 100

PRZEMYS¸ PPI w tym:

IV

I

II

III

IV

szacunkowa

I - XII
poprzedni kwarta∏ =100

100,0

104,4 108,8 108,3 106,5 102,0 104,1 100,6

99,7 107,0

5,0

118,2 131,3 126,4 119,3 110,6 107,5 101,0

99,3 123,7

– przetwórstwo przemys∏owe

84,7

103,8 108,3 108,3 106,5 101,7 104,4 100,6

99,7 106,7

– wytwarzanie i zaopatrywanie
w energi´ elektrycznà, gaz,
wod´

10,3

103,1 102,9 101,1 100,6 100,1 100,3 100,2 100,0 101,9

– górnictwo i kopalnictwo

BUDOWNICTWO
Ceny producentów
na rynku krajowym

99,7 102,1 103,7 104,6 100,4 102,3 101,5 100,4 102,5
73,1

103,5 108,6 109,3 108,8 101,9 104,6 101,6 100,4 107,5

èród∏o: dane GUS.

Inflacja cen producentów w 2004 r. wynika∏a g∏ównie ze wzrostu cen surowców
i materia∏ów na rynkach Êwiatowych oraz zmian kursów walutowych. Ponadto, od drugiego
kwarta∏u wystàpi∏ wzrost presji inflacyjnej ze strony czynników popytowych, w rezultacie
przystàpienia Polski do UE.
Po pierwsze, w 2004 r. nastàpi∏ wzrost cen surowców i materia∏ów na rynkach
Êwiatowych. Ceny ropy naftowej (typu BRENT) wyra˝one w USD wzros∏y Êrednio w roku o ponad
31%, co spowodowa∏o wzrost Êredniorocznego wskaênika cen w dziale wytwarzanie koksu
i produktów rafinacji ropy naftowej o 37,4%. Ceny miedzi na rynkach Êwiatowych wzros∏y
o ponad 61%, a w konsekwencji o ponad 40% wzros∏y ceny w dziale kopalnictwo rud metali.
Wzrost cen wyrobów stalowych na rynkach mi´dzynarodowych o ponad 50% prze∏o˝y∏ si´ na
27,8% wzrost cen w dziale produkcja metali. Ceny w´gla na rynkach Êwiatowych wzros∏y
o ponad 68% przez co ceny producentów w dziale górnictwo w´gla kamiennego i brunatnego
wzros∏y o 23,1%.

180

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Za∏àczniki

2004

Wykres 20
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemys∏u oraz poszczególnych sekcji
35
30
25
20
15
10
5
0
5I

III

V

VII
2002

IX

XI

I

III

V

VII
2003

IX

XI

I

III

V

VII
2004

IX

XI

Przetwórstwo przemys∏owe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz, wod´

PRZEMYS¸ ogó∏em
Górnictwo i kopalnictwo

èród∏o: dane GUS.

Po drugie, do wzrostu cen w I kwartale 2004 r. przyczyni∏o si´ os∏abienie z∏otego (wzrost cen
uzyskiwanych w eksporcie, wzrost kosztów importu).
Ponadto na skutek akcesji Polski do UE wzros∏y ceny w dziale produkcja artyku∏ów
spo˝ywczych i napojów (Êrednio w roku o 7,2%). Ze wzgl´du na wag´ tego dzia∏u w przemyÊle
(oko∏o 18%), podwy˝ki te mia∏y istotny wp∏yw na wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys∏u
ogó∏em.
Z kolei do spadku dynamiki cen w drugiej po∏owie 2004 r. przyczyni∏ si´ przede wszystkim
spadek cen uzyskiwanych w eksporcie, g∏ownie na skutek umocnienia z∏otego (w IV kwartale 2004 r.
w uj´ciu r/r zanotowano deflacj´ cen producentów dla produktów eksportowych). Z kolei
w przypadku PPI krajowego do koƒca 2004 r. obserwowano wysokà dynamik´ cen (7,9%
w grudniu 2004 r.).

Wykres 21
Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys∏u ogó∏em oraz na rynku krajowym
%
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
I

III

V

VII
2002

IX

XI

I

III

V

VII
2003

IX

XI

I

III

V

VII
2004

IX

XI

Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys∏u
Szacunkowy wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys∏u na rynku krajowym
èród∏o: dane GUS.
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W II po∏owie 2004 r. ceny surowców na rynkach Êwiatowych, za wyjàtkiem ropy naftowej,
ustabilizowa∏y si´, co przyczyni∏o si´ do stabilizacji, a nast´pnie spadków cen w uj´ciu rocznym
w dzia∏ach silnie zale˝nych od surowców, tj. produkcji metali i górnictwie w´gla.
W dzia∏ach mniej uzale˝nionych od surowców oraz w dzia∏ach nastawionych na produkcj´
eksportowà wzrosty cen w 2004 r. by∏y umiarkowane, a w czterech dzia∏ach (produkcja wyrobów
tytoniowych, produkcja masy w∏óknistej oraz papieru, produkcja sprz´tu RTV, produkcja
instrumentów medycznych) zanotowano Êredniorocznà deflacj´ cen producentów.
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ZA¸ÑCZNIK 4
PKB I POPYT KRAJOWY
W 2004 r. popyt krajowy wzrós∏ o 5% wobec 2,6% w 2003 r. Zwi´kszenie rocznej dynamiki
popytu krajowego by∏o g∏ównie wynikiem silnego wzrostu akumulacji (12,1%), wy˝sza by∏a
równie˝ dynamika spo˝ycia ogó∏em (3,4%). W 2004 r. piàty rok z rz´du odnotowano popraw´
eksportu netto, przy czym tempo zmniejszania si´ jego ujemnego salda by∏o wyraênie mniejsze ni˝
w 2003 r.
Odpowiednik produktu krajowego brutto po stronie wytwarzania, czyli wartoÊç dodana
brutto84 wzros∏a o 5,1%, co wynika∏o z silnego o˝ywienia w przemyÊle i us∏ugach rynkowych
(wk∏ady do wzrostu wartoÊci dodanej ogó∏em odpowiednio 2,4 pkt. proc. oraz 2,3 pkt. proc.). Na
przyspieszenie w us∏ugach najwi´kszy wp∏yw mia∏ wzrost obrotów w handlu i naprawach85,
szczególnie w okresie boomu przedakcesyjnego. Z kolei o skali przyrostu produkcji przemys∏owej
decydowa∏ przemys∏ przetwórczy, którego dynamika wiàza∏a si´ z rosnàcym eksportem i poprawà
konkurencyjnoÊci na rynku wewn´trznym.
Dynamik´ PKB, popytu krajowego oraz relacje mi´dzy nimi w latach 1996-2004 przedstawia
tabela 41, udzia∏ poszczególnych sk∏adników we wzroÊcie PKB wykres 1, a dynamik´ PKB i popytu
krajowego wed∏ug kwarta∏ów tabela 4286.

Wykres 22
Udzia∏y sk∏adników popytu finalnego we wzroÊcie PKB
10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4

-4

1996
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I kw.
2004
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èrod∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

84

Produkt krajowy brutto jest równy wartoÊci dodanej brutto, powi´kszonej o saldo podatków od produktów (w tym
ce∏ importowych) i dotacji do produktów.
85 Dynamika roczna 6,3%, a wk∏ad do wzrostu wartoÊci dodanej w sektorze us∏ug 2,5 pkt. proc.
86 W przeciwieƒstwie do danych rocznych, dane kwartalne nie uwzgl´dniajà rewizji rachunków narodowych dokonanej
przez GUS 13 maja 2005 r.
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Tabela 41
PKB i popyt krajowy w latach 1996 – 2004
1996

1997

1998

1999

2000

2001

20042

2003

2004
105,4

Dynamika (poprzedni rok = 100, ceny sta∏e)

Dynamika (poprzedni rok = 100, ceny sta∏e)
PKB

106,0

106,8

104,8

104,1

104,0

101,0

101,4

103,8

Popyt krajowy

109,4

109,1

106,3

104,8

102,8

98,4

100,8

102,6

105,0

Spo˝ycie

107,1

106,1

104,2

104,5

102,5

101,7

102,7

102,5

103,4

Spo˝ycie indywidualne

108,6

106,9

104,8

105,2

102,8

102,1

103,3

103,1

103,4

Akumulacja

119,5

120,8

113,8

106,1

103,9

87,4

93,2

103,2

112,1

Nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e 119,7

121,7

114,2

106,8

102,7

91,2

94,2

99,8

105,3

Eksport

112,0

112,2

114,3

97,4

123,2

103,1

104,8

114,2

110,2

Import

128,0

121,4

118,5

101,0

115,6

94,7

102,6

109,3

108,7

-3,2

-2,4

-1,8

-1,0

1,0

2,7

0,5

1,1

0,3

101,5

104,0

104,9

106,0

106,5

103,7

103,3

102,5

102,0

Spo˝ycie

81,0

81,0

80,3

81,1

81,9

82,9

84,5

83,6

81,9

Akumulacja

20,5

23,0

24,6

24,9

24,7

20,7

18,9

18,9

20,0

Eksport netto

-1,5

-4,0

-4,9

-6,0

-6,5

-3,7

-3,3

-2,5

-2,0

Udzia∏ eksportu netto we
wzroÊcie PKB w pkt. proc.

Struktura PKB w cenach bie˝àcych

Struktura PKB w cenach bie˝àcych
Popyt krajowy

èród∏o: dane GUS.

Tabela 42
Dynamika PKB i popytu krajowego wg kwarta∏ów
(analogiczny okres poprzedniego roku = 100)

WartoÊç dodana brutto
Przemys∏
Budownictwo
Us∏ugi rynkowe
PKB
Popyt krajowy
Spo˝ycie ogó∏em
Spo˝ycie indywidualne
Akumulacja brutto
Nak∏ady na Êrodki trwa∏e brutto

Rok

I kw

II kw

III kw

IV kw

2004

106,4

105,6

104,5

103,8

I - IV kw
105,0

2003

102,0

104,0

104,0

104,6

103,7

2004

114,4

112,7

107,4

105,1

109,7

2003

102,8

106,9

106,9

108,4

106,3

2004

96,1

97,2

96,8

101,4

98,6

2003

82,4

94,7

100,3

102,2

97,1

2004

105,7

105,1

104,9

104,2

105,0

2003

102,6

104,4

103,4

104,0

103,6

2004

106,9

106,1

104,8

103,9

105,3

2003

102,3

104,0

104,1

104,7

103,8

2004

105,5

105,1

104,6

102,9

104,5

2003

102,6

102,1

102,5

102,7

102,5

2004

103,3

103,5

102,9

101,5

102,8

2003

100,9

102,6

102,9

103,3

102,4

2004

103,9

103,8

103,5

101,8

103,2

2003

101,3

103,8

103,5

103,8

103,1

2004

120,7

113,4

112,6

107,0

111,9

2003

115,6

99,7

100,9

101,0

102,8

2004

103,5

103,6

104,1

107,2

105,1

2003

96,3

98,9

101,0

100,4

99,5

èród∏o: dane GUS.

Du˝y wzrost akumulacji w 2004 r. wynika∏ z procesu odbudowywania poziomu
rzeczowych Êrodków obrotowych po ich g∏´bokim spadku w latach 2001-2002.
Wyhamowanie tempa narastania zapasów w IV kwartale 2004 r. wskazuje, i˝ proces ten
w du˝ej mierze uleg∏ zakoƒczeniu. Na wzrost rocznej dynamiki akumulacji w 2004 r. z∏o˝y∏ si´
ponadto odnotowany pierwszy raz od czterech lat wzrost nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e
(5,3%). Szczególnie silny wzrost nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e wystàpi∏ w IV kw. 2004 r.
Wyraêne o˝ywienie popytu inwestycyjnego nastàpi∏o w sektorze przedsi´biorstw, szczególnie
przemys∏u przetwórczego.
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Tempo wzrostu spo˝ycia indywidualnego w 2004 r. by∏o silniejsze ni˝ przed rokiem i nadal
przewy˝sza∏o dynamik´ realnych dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. Mimo
poprawy sytuacji na rynku pracy, realne dochody z pracy najemnej pozosta∏y na poziomie
poprzedniego roku. Wzros∏y te˝ Êwiadczenia spo∏eczne. Ich dynamika by∏a ni˝sza ni˝ przed rokiem.
Istotnymi êród∏ami finansowania przyrostu konsumpcji w 2004 r. by∏y równie˝ wzrastajàce
dochody z dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachunek oraz dochody prywatnych w∏aÊcicieli,
a tak˝e nierejestrowanych sk∏adników dochodów. Ponadto, choç w mniejszym stopniu ni˝ przed
rokiem, êród∏em finansowania przyrostu konsumpcji by∏ spadek stopy oszcz´dnoÊci gospodarstw
domowych.

2004

W 2004 r. kontynuowana by∏a silna dynamika eksportu, czemu sprzyja∏o polepszenie
koniunktury w gospodarce Êwiatowej, akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz korzystny dla
eksporterów kurs z∏otego w pierwszej po∏owie roku. Utrzyma∏a si´ doÊç wysoka dynamika importu,
jednak wk∏ad eksportu netto do wzrostu PKB pozosta∏ dodatni, aczkolwiek istotnie mniejszy ni˝
w 2003 r. Nastàpi∏o dalsze ograniczenie nierównowagi zewn´trznej, mierzone spadkiem
oszcz´dnoÊci zagranicznych w relacji do PKB do ok. 1,5% z 2,2% w 2003 r. Spadkowi stopy
oszcz´dnoÊci zagranicznych towarzyszy∏ wzrost relacji oszcz´dnoÊci krajowych do PKB z 16,7%
w 2003 r. do 18,6% w 2004 r., który by∏ rezultatem istotnego polepszenia sytuacji finansowej
przedsi´biorstw. Ujemnie na stop´ oszcz´dnoÊci w gospodarce oddzia∏ywa∏o pogorszenie deficytu
finansów publicznych oraz spadek sk∏onnoÊci do oszcz´dzania gospodarstw domowych.
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ZA¸ÑCZNIK 5
NIERÓWNOWAGA ZEWN¢TRZNA
Rok 2004 by∏ piàtym z kolei rokiem obni˝ania si´ deficytu obrotów bie˝àcych bilansu p∏atniczego.
Wg wst´pnych szacunków wyniós∏ on 2,96 mld EUR, tzn. by∏ o 1,15 mld EUR mniejszy ni˝ w 2003 r.
i o 8,76 mld EUR mniejszy ni˝ w 1999 r. W efekcie, relacja deficytu obrotów bie˝àcych do PKB
obni˝y∏a si´ w ciàgu pi´ciu ostatnich lat z 8,1% do 1,5 %. Poprawa salda obrotów bie˝àcych
w 2004 r. wynika∏a g∏ównie ze zwi´kszenia si´ dodatniego salda transferów bie˝àcych87 oraz
us∏ug, a tak˝e zmniejszenia deficytu obrotów towarowych. W kierunku pog∏´bienia si´ nierównowagi na rachunku obrotów bie˝àcych oddzia∏ywa∏ wzrost ujemnego salda dochodów.
Wykres 23
Bilans obrotów bie˝àcych w latach 1994-2004
mld ECU/EUR
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èród∏o: dane NBP.

Wykres 24
Eksport i import w latach 1994-2004
mld ECU/EUR
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èród∏o: dane NBP.
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Na popraw´ salda tej pozycji bilansu obrotów bie˝àcych wp∏yn´∏y przede wszystkim transfery unijne, których nap∏yw
netto uwzgl´dniany w tej cz´Êci bilansu p∏atniczego wyniós∏ w 2004 r. 0,94 mld EUR. Pozosta∏a cz´Êç transferów
unijnych w wysokoÊci 0,62 mld EUR zosta∏a zarejestrowana na rachunku kapita∏owym bilansu p∏atniczego.
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Na kszta∏towanie si´ wartoÊci obrotów towarowych oddzia∏ywa∏a deprecjacja kursu dolara
amerykaƒskiego wobec euro, zani˝ajàc dynamik´ obrotów wyra˝onà w EUR w stosunku do
dynamiki liczonej w USD i PLN88.

2004

Wzrost obrotów handlowych (liczàc w EUR) okaza∏ si´ w 2004 r. najwy˝szy od 2000 r. Na
przyspieszenie dynamiki eksportu wp∏yn´∏y:
• wzrost popytu importowego w gospodarkach najwa˝niejszych partnerów handlowych
Polski89,
• dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw z udzia∏em kapita∏u zagranicznego, o czym Êwiadczy wysoka
dynamika eksportu w grupach o najwy˝szym udziale spó∏ek zagranicznych (maszyny
i urzàdzenia oraz sprz´t transportowy). Dodatkowo w 2004 r. znaczàco zwi´kszy∏ si´ ich
udzia∏ w eksporcie do Rosji,
• zwi´kszenie si´ Êwiatowego zapotrzebowania na wyroby metalurgiczne i w´giel –
powodujàce wzrost ich cen na rynkach mi´dzynarodowych,
• efekty zwiàzane z przystàpieniem do Unii Europejskiej. Przystàpienie do UE mia∏o
szczególnie pozytywny wp∏yw na sprzeda˝ artyku∏ów rolnych. Wzrost eksportu rolnego
w okresie maj – grudzieƒ 2004 r. by∏ przesz∏o dwukrotnie wy˝szy ni˝ przed akcesjà.
By∏o to z jednej strony efektem wyeliminowania ce∏ w handlu rolnym z krajami Unii,
z drugiej – obj´cia polskich produktów rolnych dop∏atami do eksportu do krajów
trzecich,
• korzystna pozycja konkurencyjna polskich eksporterów wobec partnerów zagranicznych
mierzona zmianami realnego efektywnego kursu walutowego deflowanego jednostkowymi
kosztami pracy (REER ULC). Poprawa tak mierzonej konkurencyjnoÊci widoczna by∏a
bardzo wyraênie w pierwszej po∏owie 2004 r. (spadek REER ULC o 21% w relacji
do analogicznego okresu 2003 r.). Od III kw. 2004 r. mo˝na jednak zaobserwowaç
stopniowe os∏abienie pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów, na co wp∏ywa∏o
umacnianie si´ kursu z∏otego oraz mniejszy spadek jednostkowych kosztów pracy
w Polsce. Ogó∏em w 2004 r. Êrednia wartoÊç wskaênika REER ULC zmniejszy∏a si´ o 11,1%
przy spadku jednostkowych kosztów pracy w przetwórstwie przemys∏owym wyra˝onych
w z∏otych o 8,8% w stosunku do 2003 r.90
Z kolei do przyspieszenia dynamiki importu przyczyni∏y si´:
• wzrost przywozu o charakterze zaopatrzeniowym zwiàzany ze zwi´kszeniem produkcji
przeznaczonej na eksport,
• wzrost cen surowców na rynkach Êwiatowych – g∏ównie ropy naftowej,
• na poczàtku 2004 r. antycypacja skutków przystàpienia do UE, zwiàzana g∏ównie
z wprowadzeniem wy˝szych stawek podatku VAT.

88

W 2004 r. wartoÊç eksportu wyra˝ona w EUR zwi´kszy∏a si´ o 22,0% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost
ten by∏ przesz∏o dwukrotnie wy˝szy ni˝ w 2003 r. (9,1%). Natomiast wartoÊç importu wzros∏a o 19,1%, podczas gdy
w 2002 r. zwi´kszy∏a si´ zaledwie o 3,3%. WartoÊç eksportu wyra˝ona w USD zwi´kszy∏a si´ w 2004 r. o 33,8%
(podczas gdy w 2003 r. o 30,5%), a wartoÊç importu zwi´kszy∏a si´ o 30,6% (wobec 23,6% w 2003 r.). Natomiast
wartoÊç z∏otowa eksportu w 2004 r. wzros∏a o 25,1% (w 2003 r. o 24,5%), a importu o 22,3% (17,9%).

89

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Niemczech (po trzech latach stagnacji PKB zwi´kszy∏ si´ w 2004 r. o 1,6%)
znalaz∏o odzwierciedlenie w prawie dwukrotnie szybszym wzroÊcie eksportu do tego kraju w porównaniu z rokiem
2003.
90 Do obliczenia REER ULC w IV kw. 2004 r. wykorzystano szacunki EBC.
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Wykres 25
Deficyt obrotów bie˝àcych a nap∏yw inwestycji zagranicznych w latach 1996-2004
mld ECU/EUR
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Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju
Zagraniczne inwestycje bezpoÊrednie w kraju
Deficyt obrotów bie˝àcych
èród∏o: dane NBP.

W 2004 r. poprawi∏a si´ struktura finansowania deficytu obrotów bie˝àcych (wykres 25
i tabela 43). Zosta∏ on z nadwy˝kà sfinansowany nap∏ywem d∏ugoterminowego kapita∏u
zagranicznego w postaci inwestycji bezpoÊrednich (wobec blisko 85% w 2003 r.). Poprawa ta
wynika∏a z istotnego zmniejszenia deficytu obrotów bie˝àcych przy utrzymaniu inwestycji
bezpoÊrednich na dotychczasowym poziomie (3,5 mld EUR). JednoczeÊnie wzrós∏ nap∏yw kapita∏u
zagranicznego w postaci inwestycji portfelowych (8,0 mld EUR), przede wszystkim w papiery
d∏u˝ne. G∏ówne wskaêniki ostrzegawcze pozosta∏y na bezpiecznym poziomie.
Tabela 43
G∏ówne wskaêniki ostrzegawcze
Wskaênik ostrzegawczy

2001

2002

2003

2004

Saldo obrotów bie˝àcych/PKB (%)

-2,9

-2,7

-2,2

-1,5

Saldo p∏atnoÊci towarowych/PKB (%)

-4,2

-3,8

-2,8

-2,3

107,7

76,7

84,9

143,8

0,2

-0,6

-0,3

-1,1

31,5

28,2

30,7

20,5

5,5

5,1

4,8

4,0

Inwestycje bezpoÊrednie/ saldo
obrotów bie˝àcych (%)
(Saldo obrotów bie˝àcych – inwestycje
bezpoÊrednie)/PKB (%)
Obs∏uga zad∏u˝enia zagranicznego/eksport
towarów i us∏ug (%)
Oficjalne aktywa rezerwowe –
w miesiàcach importu towarów i us∏ug

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie bilansu p∏atniczego na bazie transakcji.
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PODA˚ PIENIÑDZA
W 2004 r. zad∏u˝enie gospodarstw domowych w sektorze bankowym znacznie wzros∏o.
W pierwszych dwóch kwarta∏ach 2004 r. depozyty gospodarstw domowych spada∏y, jednak
w drugiej po∏owie roku trend ten uleg∏ zahamowaniu. W ostatnich miesiàcach roku zanotowano
wzrost depozytów gospodarstw domowych w sektorze bankowym. W 2004 r. obserwowano
ujemne roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsi´biorstw. Na koniec 2004 r. zad∏u˝enie
tego sektora w bankach komercyjnych, po wyeliminowaniu wp∏ywu wahaƒ kursowych,
kszta∏towa∏o si´ jednak na poziomie zbli˝onym do notowanego w grudniu 2003 r. Ograniczonej
akcji kredytowej towarzyszy∏ znaczny wzrost depozytów na rachunkach przedsi´biorstw.
Na nominalne zmiany depozytów i kredytów silny wp∏yw mia∏a aprecjacja z∏otego obserwowana
od II kw. 2004 r.

Kredyty dla gospodarstw domowych
W 2004 r. wzros∏a wartoÊç kredytów dla gospodarstw domowych. Zad∏u˝enie tego sektora
w bankach komercyjnych wzros∏o nominalnie o 13,5 mld z∏ (13,3%). Po wyeliminowaniu wp∏ywu
wahaƒ kursowych wzrost ten by∏ znacznie wi´kszy i wyniós∏ 18,0 mld z∏ (18,1%). W ciàgu
roku odnotowano dwa okresy znacznego przyspieszenia dynamiki kredytów – kwiecieƒ oraz
paêdziernik. Do znaczàcego wzrostu akcji kredytowej w kwietniu 2004 r. przyczyni∏y si´
wzmo˝one zakupy spowodowane obawà o wzrost cen po przystàpieniu Polski do UE. W paêdzierniku rekordowy przyrost kredytów dla gospodarstw domowych wynika∏ z pozyskiwania
Êrodków na zakup akcji Banku PKO BP oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, prywatyzowanych w ofercie publicznej.
W 2004 r. do wzrostu zad∏u˝enia gospodarstw domowych przyczynia∏y si´ g∏ownie kredyty
mieszkaniowe, jednak od po∏owy roku ros∏o znaczenie kredytów konsumpcyjnych we wzroÊcie
nale˝noÊci od tego sektora. Po usuni´ciu wp∏ywu wahaƒ kursowych, w ca∏ym 2004 r. przyrost
kredytów mieszkaniowych stanowi∏ 65,3% wzrostu zad∏u˝enia gospodarstw domowych ogó∏em,
natomiast kredyty konsumpcyjne by∏y odpowiedzialne za 33,9% tego wzrostu. O ile jednak
w pierwszej po∏owie 2004 r. ca∏y wzrost nale˝noÊci od gospodarstw domowych wynika∏
z przyrostu kredytów mieszkaniowych, o tyle w drugiej po∏owie roku udzia∏ kredytów konsumpcyjnych we wzroÊcie ogó∏u kredytów dla tego sektora przekracza∏ nieznacznie udzia∏ kredytów
na cele mieszkaniowe. W grudniu 2004 r. udzia∏ kredytów mieszkaniowych w strukturze
zad∏u˝enia gospodarstw domowych wynosi∏ 43,1%, natomiast w przypadku kredytów
konsumpcyjnych by∏ on równy 56,1%.
W 2004 r. wzros∏o Êrednie wa˝one oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych,
które w grudniu 2004 r. wynios∏o 10,4%, wobec 9,6% w styczniu. Do zwi´kszenia kosztu
kredytu przyczynia∏ si´ wzrost stóp procentowych NBP, podczas gdy rosnàca konkurencja
w sektorze banków komercyjnych i niebankowych instytucji finansowych oraz poprawa sytuacji
ekonomicznej gospodarstw domowych oddzia∏ywa∏y w kierunku ∏agodzenia warunków przyznawania kredytów.
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Wykres 26
Roczne tempo wzrostu nale˝noÊci od przedsi´biorstw oraz gospodarstw domowych
w sektorze bankowym po usuni´ciu wp∏ywu wahaƒ kursowych
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èród∏o: dane NBP.

Wykres 27
Roczne tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych
(proc., lewa oÊ) oraz oprocentowanie kredytów mieszkaniowych (proc. prawa oÊ)
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Kredyty mieszkaniowe – nominalnie tempo wzrostu r/r
Kredyty mieszkaniowe – tempo wzrostu r/r po usuni´ciu wp∏ywu zmian kursowych
Ârednie wa˝one oprocentowanie kredytów mieszkaniowych z∏otowych
èród∏o: dane NBP.

Kredyty dla przedsi´biorstw
O˝ywienie gospodarcze nie znalaz∏o pe∏nego odzwierciedlenia na rynku kredytów dla
przedsi´biorstw. W 2004 r. nastàpi∏ niewielki wzrost akcji kredytowej dla tego sektora. Wprawdzie
nominalnie zobowiàzania przedsi´biorstw w sektorze bankowym zmniejszy∏y si´ o 5,2 mld z∏ (-3,9%),
jednak spadek ten w ca∏oÊci wynika∏ z aprecjacji z∏otego. Po usuni´ciu wp∏ywu wahaƒ kursowych
zad∏u˝enie sektora przedsi´biorstw w bankach komercyjnych wzros∏o o 0,1 mld z∏ (0,1%).
W ciàgu niemal˝e ca∏ego 2004 r. roczne tempo wzrostu nale˝noÊci od przedsi´biorstw,
skorygowanych o wahania kursowe, przyjmowa∏o wartoÊci ujemne, jedynie w grudniu by∏o ono
wi´ksze od zera. Po spadku kredytów dla przedsi´biorstw w pierwszej po∏owie 2004 r., w ostatnich
miesiàcach roku odnotowano ich wzrost, g∏ównie za sprawà kredytów operacyjnych. Niewielki
przyrost kredytów mo˝e wynikaç ze znacznej poprawy sytuacji finansowej przedsi´biorstw, jaka
nastàpi∏a w 2004 r. Przedsi´biorstwa, dysponujàc znacznymi Êrodkami w∏asnymi mogà finansowaç
swojà dzia∏alnoÊç bez zad∏u˝ania si´ w sektorze bankowym.

190

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Za∏àczniki

Ârednie wa˝one oprocentowanie kredytów dla przedsi´biorstw wzros∏o z 7,1% w styczniu
2004 r. do 8,3% w grudniu 2004 r. Badania ankietowe NBP wskazujà, ˝e w 2004 r. poziom
oprocentowania kredytów nadal nie by∏ postrzegany przez przedsi´biorców jako bariera rozwoju
ich dzia∏alnoÊci.

2004

Depozyty gospodarstw domowych
W pierwszej po∏owie 2004 r. mia∏ miejsce spadek depozytów gospodarstw domowych.
Roczna dynamika zobowiàzaƒ banków komercyjnych wobec tego sektora, po skorygowaniu o
ró˝nice kursowe, stopniowo jednak wzrasta∏a i od wrzeÊnia zacz´∏a przyjmowaç wartoÊci dodatnie.
W grudniu 2004 r. stan depozytów gospodarstw domowych by∏ o 0,2 mld z∏ (0,1%) wi´kszy ni˝
przed rokiem. Po wyeliminowaniu wp∏ywu wahaƒ kursowych wzrost ten by∏ znacznie wi´kszy i
wynosi∏ 5,9 mld z∏ (3,1%).
Gospodarstwa domowe lokujà swoje oszcz´dnoÊci finansowe tak˝e poza sektorem
bankowym. W 2004 r., podobnie jak w poprzednim roku, tempo wzrostu aktywów finansowych
gospodarstw domowych gromadzonych w innych ni˝ banki instytucjach finansowych znacznie
przewy˝sza∏o tempo wzrostu depozytów bankowych. WartoÊç jednostek uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, depozytów w SKOK oraz obligacji i bonów skarbowych w posiadaniu
gospodarstw domowych wzros∏a w tym okresie o 6,4 mld z∏ (12,2%). Prowadzi to do zmiany
struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych i spadku udzia∏u depozytów bankowych
w tej strukturze.

Depozyty przedsi´biorstw
W 2004 r. mia∏ miejsce dynamiczny wzrost depozytów na rachunkach przedsi´biorstw.
W ciàgu ca∏ego roku roczne tempo wzrostu tej kategorii przekracza∏o 20%. W grudniu 2004 r.
stan depozytów przedsi´biorstw by∏ o 16,9 mld z∏ (24,8%) wi´kszy ni˝ przed rokiem, natomiast po
usuni´ciu wp∏ywu wahaƒ kursowych ich wzrost wynosi∏ 19,8 mld z∏ (29,2%).
Silna tendencja wzrostowa depozytów przedsi´biorstw wynika∏a ze zwi´kszonych
przychodów i poprawy wyników finansowych tego sektora w warunkach o˝ywienia
gospodarczego. Przyrost Êrodków na rachunkach przedsi´biorstw by∏ szczególnie wysoki w okresie
poprzedzajàcym przystàpienie Polski do UE. Towarzyszy∏ mu silny wzrost produkcji sprzedanej
przemys∏u i sprzeda˝y detalicznej, zwiàzany ze wzmo˝onymi zakupami gospodarstw domowych,
ale s∏aby wzrost inwestycji.
Wykres 28
Roczne tempo wzrostu depozytów przedsi´biorstw oraz gospodarstw domowych w sektorze
bankowym, po usuni´ciu wp∏ywu wahaƒ kursowych
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èród∏o: dane NBP.
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Agregaty monetarne
Opisane wy˝ej tendencje na rynku kredytów i depozytów znajdujà odzwierciedlenie w
zmianach podstawowych agregatów monetarnych (tabela 44). W 2004 r. poda˝ pieniàdza M3
zwi´kszy∏a si´ nominalnie o 29,4 mld z∏ (8,7%). Po usuni´ciu wp∏ywu wahaƒ kursowych wzrost ten
by∏ jeszcze wi´kszy i wyniós∏ 38,3 mld z∏ (11,3%). W konsekwencji, w 2004 r. roczne tempo
wzrostu poda˝y szerokiego pieniàdza charakteryzowa∏ trend wzrostowy. Zwi´kszy∏o si´ ono z
4,8% w styczniu do 11,3% w grudniu 2004 r.
W 2004 r. nastàpi∏ znaczny spadek dynamiki pieniàdza gotówkowego w obiegu poza kasami
banków. Roczne tempo wzrostu gotówki obni˝y∏o si´ z 15,9% w styczniu do 3,2% w grudniu
2004 r. Zmiany te nale˝y interpretowaç jako powrót do równowagi po utrzymujàcej si´ od
poczàtku 2002 r. bardzo wysokiej dynamice pieniàdza gotówkowego. Udzia∏ gotówki w obiegu
poza kasami banków w agregacie M3 zmniejszy∏ si´ z 14,5% w grudniu 2003 r. do 13,7% na
koniec 2004 r.
Tabela 44
Poda˝ pieniàdza w latach 2003-2004
Roczne
tempo
wzrostu
nominalnie

Roczne
tempo
wzrostu
realniea

Stan na
31.12.2003

Stan na
31.12.2004

Przyrost

I. Poda˝ pieniàdza M1

158.064,7

175.780,4

17.715,7

11,2

6,5

II. Poda˝ pieniàdza M3

340.048,9

369.470,1

29.421,2

8,7

4,1
-1,6

Wyszczególnienie

1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu
49.417,0

50.775,5

1.358,6

2,7

2. Depozyty i inne zobowiàzania

(poza kasami banków)

288.347,3

311.747,9

23.400,5

8,1

3,6

2.1. Gospodarstwa domowe

192.441,5

192.585,1

143,5

0,1

-4,1

2.2. Niemonetarne instytucje finansowe
2.3. Przedsi´biorstwa

8.941,5

11.336,5

2.395,0

26,8

21,4

68.236,1

85.174,0

16.937,9

24,8

19,6

2.4. Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce
na rzecz gospodarstw domowych
2.5. Instytucje samorzàdowe
2.6. Fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych
3. Pozosta∏e sk∏adniki M3

8.576,7

8.937,9

361,3

4,2

-0,2

8.791,1

11.320,7

2.529,6

28,8

23,3

1.360,4

2.393,6

1.033,2

75,9

68,5

2.284,6

6.946,7

4.662,1

204,1

191,3

Przyrost

Roczne
tempo
wzrostu
nominalnie

Roczne
tempo
wzrostu
realniea

a Jako deflatora u˝yto wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych.
èród∏o: dane NBP.

Tabela 45
Nale˝noÊci systemu bankowego w latach 2003-2004

Stan na
31.12.2003

Stan na
31.12.2004

Nale˝noÊci ogó∏em

264.268,1

mld z∏
271.812,1

7.544,0

%
2,9

Gospodarstwa domowe

101.970,3

115.485,9

13.515,6

13,3

8,5

11.394,6

10.170,3

-1.224,3

-10,7

-14,5

132.365,1

127.201,5

-5.163,6

-3,9

-8,0

Wyszczególnienie

Niemonetarne instytucje finansowe
Przedsi´biorstwa

-1,5

Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz
gospodarstw domowych

826,3

773,3

-53,0

-6,4

-10,4

Instytucje samorzàdowe

12.852,7

13.377,7

525,0

4,1

-0,3

4.859,1

4.803,4

-55,7

-1,1

-5,3

Fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych
a

Jako deflatora u˝yto wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych.
èród∏o: dane NBP.
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Wykres 29
Roczne nominalne tempo wzrostu M1 i M3
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èród∏o: dane NBP.
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ZA¸ÑCZNIK 7
WYKAZ WYKONAWCZYCH AKTÓW PRAWNYCH WYDANYCH
W 2004 R. PRZEZ ORGANY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
I KOMISJ¢ NADZORU BANKOWEGO (OG¸OSZONYCH)

7.1. Zarzàdzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
7.2. Uchwa∏y Rady Polityki Pieni´˝nej
7.3. Uchwa∏y Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego
7.4. Uchwa∏y Komisji Nadzoru Bankowego
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Za∏àcznik 7.1.
Zarzàdzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego

L.p.

Numer

Data uchwalenia

1.

2/2004

16.01.2004

Tytu∏

Data wejÊcia w ˝ycie

27.01.2004

(przedmiot regulacji)

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Miejsce publikacji

Monitor Polski Nr 4, poz. 62

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 20 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
2.

3/2004

09.02.2004

13.02.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 8, poz. 127

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 100 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
3.

4/2004

09.03.2004

18.03.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 13, poz. 216

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 10 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
4.

5/2004

22.03.2004

30.03.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 15, poz. 244

nominalnej wartoÊci 2 z∏, 10 z∏ i 200 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
5.

6/2004

20.04.2004

01.05.2004

w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków mi´dzybankowych

Dz.Urz. NBP Nr 3, poz. 7

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 20, poz. 360

z wyjàtkiem §1 pkt 4
i 7, §3 oraz §11 i 12,
które wesz∏y w ˝ycie
z dniem 01.11.2004
6.

7/2004

06.05.2004

14.05.2004

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 20 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
7.

8/2004

01.06.2004

07.06.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 24, poz. 415

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 100 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
8.

9/2004

09.06.2004

30.06.2004

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wymiany znaków

Dz.Urz. NBP Nr 7, poz. 14

pieni´˝nych, które wskutek zu˝ycia lub uszkodzenia przestajà byç prawnym
Êrodkiem p∏atniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
9.

10/2004

29.06.2004

07.07.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 29, poz. 531

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 10 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
10.

11/2004

19.07.2004

27.07.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 32, poz. 570

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 10 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
11.

12/2004

29.07.2004

06.08.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 33, poz. 590

nominalnej wartoÊci 2 z∏, 10 z∏ i 200 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
12.

15/2004

11.08.2004

20.08.2004

w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkoÊci emisji monety nominalnej

Monitor Polski Nr 35, poz. 612

wartoÊci 20 z∏ oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
13.

16/2004

17.08.2004

21.08.2004

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie upowa˝nienia do podejmowania decyzji

Dz.Urz. NBP Nr 12, poz. 22

dotyczàcych indywidualnych zezwoleƒ dewizowych oraz zezwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci kantorowej
14.

17/2004

6.09.2004

8.09.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 37, poz. 656

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 20 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
15.

18/2004

17.09.2004

17.09.2004

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków

Dz.Urz. NBP Nr 15, poz. 28

mi´dzybankowych
16.

19/2004

7.10.2004

14.10.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 42, poz. 735

nominalnej wartoÊci 2 z∏, 10 z∏ i 200 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
17.

20/2004

26.10.2004

05.11.2004

w sprawie okreÊlenia sposobu prowadzenia rejestru dzia∏alnoÊci kantorowej, wzoru

Dz.Urz. NBP Nr 17, poz. 32

rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru
18.

21/2004

4.11.2004

15.11.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 47, poz. 810

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 10 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
19.

22/2004

16.11.2004

25.11.2004

w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkoÊci emisji monety nominalnej

Monitor Polski Nr 49, poz. 847

wartoÊci 2 z∏ oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
20.

23/2004

7.12.2004

15.12.2004

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet

Monitor Polski Nr 53, poz. 901

nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 20 z∏ oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
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Za∏àcznik 7.2.
Uchwa∏y Rady Polityki Pieni´˝nej

L.p.

Numer

Data uchwalenia

1.

1/2004

30.03.2004

Tytu∏

Data wejÊcia w ˝ycie

Miejsce publikacji

(przedmiot regulacji)

1.05.2004 ,

w sprawie stóp rezerwy obowiàzkowej banków i wysokoÊci oprocentowania rezerwy

z tym ˝e §1 ust. 2

obowiàzkowej

Dz.Urz. NBP Nr 2, poz. 2

ma zastosowanie
poczàwszy od rezerwy
obowiàzkowej
podlegajàcej utrzymaniu
od dnia 30.06.2004
2.

2/2004

31.03.2004

15.04.2004

w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieni´˝nej

Monitor Polski Nr 17, poz. 290

3.

3/2004

26.04.2004

26.04.2004

w sprawie przyj´cia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku

Dz.Urz. NBP Nr 4, poz. 8

Polskiego sporzàdzonego na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.
4.

4/2004

18.05.2004

18.05.2004

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia∏alnoÊci Narodowego Banku Polskiego

Dz.Urz. NBP. Nr 5, poz. 10

w 2003 r.
5.

5/2004

18.05.2004

18.05.2004

w sprawie przyj´cia sprawozdania z wykonania za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej w 2003 r.

Monitor Polski Nr 24, poz. 416

6.

6/2004

18.05.2004

18.05.2004

w sprawie oceny dzia∏alnoÊci Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego w zakresie

Monitor Polski Nr 24, poz. 417

realizacji za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej w 2003 r.
7.

9/2004

25.08.2004

25.08.2004

w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych,

Dz.Urz. NBP Nr 13, poz. 23

oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym
Banku Polskim
8.

10/2004

28.09.2004

01.01.2005

w sprawie okreÊlenia górnej granicy zobowiàzaƒ wynikajàcych z zaciàgania przez

Dz.Urz. NBP Nr 16, poz. 29

Narodowy Bank Polski po˝yczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych
i finansowych
9.

11/2004

29.09.2004

01.01.2005

w sprawie ustalenia za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej na rok 2005

Monitor Polski Nr 44, poz. 777

10.

12/2004

26.10.2004

26.10.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie zasad rachunkowoÊci, uk∏adu aktywów i pasywów

Dz.Urz. NBP Nr 17, poz. 31

bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego
11.

13/2004

23.11.2004

23.11.2004

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok

Dz.rz. NBP Nr 18, poz. 34

2005
12.

14/2004
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01.01.2005

Dz.Urz. NBP Nr 21, poz. 39

w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku
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Za∏àcznik 7.3.
Uchwa∏y Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego

L.p.

Numer

Data uchwalenia

1.

14/2004

01.04.2004

Tytu∏

Data wejÊcia w ˝ycie

01.04.2004

(przedmiot regulacji)

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie sposobu wyliczania i og∏aszania bie˝àcych kursów

Miejsce publikacji

Dz.Urz. NBP Nr 2, poz. 3

walut obcych
2.

15/2004

13.04.2004

01.05.2004

w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy

Dz.Urz. NBP Nr 3, poz. 4

obowiàzkowej
3.

17/2004

21.04.2004

01.05.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceƒ

Dz.Urz. NBP Nr 3, poz. 5

wyp∏aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda˝y walut
obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim”
4.

20/2004

22.04.2004

01.05.2004
(01.11.2004)

5.

24/2004

24.05.2004

24.05.2004

w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez

Dz.Urz. NBP Nr 3, poz. 6

Narodowy Bank Polski
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie trybu i szczegó∏owych zasad przekazywania przez

Dz.Urz. NBP Nr 5, poz. 11

banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezb´dnych do ustalania polityki
pieni´˝nej i okresowych ocen sytuacji pieni´˝nej paƒstwa oraz oceny sytuacji
finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
6.

25/2004

28.05.2004

21.06.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez

Dz.Urz. NBP Nr 6, poz. 12

Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartoÊciowych
oraz obs∏ugi operacji na papierach wartoÊciowych i ich rejestracji na rachunkach
i kontach depozytowych tych papierów”
7.

29/2004

14.06.2004

15.06.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez

Dz.Urz. NBP Nr 7, poz. 13

banki rezerwy obowiàzkowej
8.

40/2004

29.07.2004

01.09.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez

Dz.Urz. NBP Nr 11, poz. 20

banki rezerwy obowiàzkowej
9.

41/2004

06.08.2004

01.09.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez

Dz.Urz. NBP Nr 11, poz. 21

Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartoÊciowych
oraz obs∏ugi operacji na papierach wartoÊciowych i ich rejestracji na rachunkach
i kontach depozytowych tych papierów”
10.

46/2004

19.08.2004

15.10.2004

w sprawie zasad i warunków sprzeda˝y przez Narodowy Bank Polski monet,

Monitor Polski Nr 37, poz. 655

banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne
cele
11.

49/2004

01.10.2004

01.10.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków

Dz.Urz. NBP Nr 16, poz. 30

banków przez Narodowy Bank Polski
12.

52/2004

15.11.2004

15.12.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceƒ

Dz.Urz. NBP Nr 18, poz. 33

wyp∏aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda˝y walut
obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim”
13.

54/2004

02.12.2004

13.12.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania

Dz.Urz. NBP Nr 19, poz. 36

banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”
14.

55/2004

02.12.2004

01.01.2005

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie trybu i szczegó∏owych zasad przekazywania przez

Dz.Urz. NBP Nr 20, poz. 38

banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezb´dnych do ustalania polityki
pieni´˝nej i okresowych ocen sytuacji pieni´˝nej paƒstwa oraz oceny sytuacji
finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
15.

56/2004

17.12.2004

10.01.2005

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez

Dz.Urz. NBP Nr 21, poz. 40

Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartoÊciowych
oraz obs∏ugi operacji na papierach wartoÊciowych i ich rejestracji na rachunkach
i kontach depozytowych tych papierów”
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2004
Za∏àcznik 7.4.
Uchwa∏y Komisji Nadzoru Bankowego
Tytu∏

L.p.

Numer

Data uchwalenia

1.

1/2004

09.06.2004

09.06.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego

Dz.Urz. NBP Nr 8, poz. 15

2.

2/2004

29.06.2004

30.06.2004

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania

Dz.Urz. NBP Nr 8, poz. 16

Data wejÊcia w ˝ycie

Miejsce publikacji

(przedmiot regulacji)

wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu∏u
przekroczenia limitów koncentracji wierzytelnoÊci, sposobu i szczegó∏owych zasad
obliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banku, z uwzgl´dnieniem powiàzaƒ banków
z innymi podmiotami zale˝nymi lub dzia∏ajàcymi w tym samym holdingu oraz
okreÊlenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych ∏àcznie z funduszami
w∏asnymi w rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej oraz zakresu i sposobu ich
wyznaczania
3.

3/2004

08.09.2004

08.09.2004

w sprawie okreÊlenia wykazu dokumentów dotyczàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej

Dz.Urz. NBP Nr 14, poz. 24

przedsi´biorcy zagranicznego, który ma wykonywaç powierzone przez bank
czynnoÊci okreÊlone w art. 6a ust. 1 ustawy - Prawo bankowe
4.

4/2004

08.09.2004

01.01.2005

w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania wymogów kapita∏owych z

Dz.Urz. NBP Nr 15, poz. 25

tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka oraz zakresu stosowania metod
statystycznych i warunków, których spe∏nienie umo˝liwia uzyskanie zgody na ich
stosowanie, sposobu i szczegó∏owych zasad obliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci
banku, zakresu i sposobu uwzgl´dnienia dzia∏ania banków w holdingach w obliczaniu
wymogów kapita∏owych i wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci oraz okreÊlenia dodatkowych
pozycji bilansu banku ujmowanych ∏àcznie z funduszami w∏asnymi w rachunku
adekwatnoÊci kapita∏owej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania
5.

5/2004

08.09.2004

01.01.2005

w sprawie wysokoÊci, zakresu i warunków pomniejszania funduszy w∏asnych banku

Dz.Urz. NBP Nr 15, poz. 26

o zaanga˝owania kapita∏owe w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki i
zak∏ady ubezpieczeƒ oraz zakresu i sposobu uwzgl´dnienia dzia∏ania banków w
holdingach przy okreÊlaniu sposobu obliczania funduszy w∏asnych
6.

6/2004

08.09.2004

01.01.2005

w sprawie szczegó∏owych zasad i warunków uwzgl´dnienia zaanga˝owania przy

Dz.Urz. NBP Nr 15, poz. 27

ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaanga˝owaƒ i limitu du˝ych
zaanga˝owaƒ, okreÊlenia innych zaanga˝owaƒ, wobec których nie stosuje si´
przepisów dotyczàcych limitów koncentracji zaanga˝owaƒ i du˝ych zaanga˝owaƒ
oraz zakresu i sposobu uwzgl´dnienia dzia∏ania banków w holdingach, w obliczaniu
limitów koncentracji zaanga˝owaƒ
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ZA¸ÑCZNIK 8
PUBLIKACJE I STRONA INTERNETOWA NARODOWEGO BANKU
POLSKIEGO W 2004 R.
Tytu∏

Tematyka

J´zyk

Roczniki
Raport Roczny 2003

Ogólna charakterystyka wyników gospodarczych i finansowych, roz-

• polski

woju sektora bankowego, dzia∏alnoÊci NBP, bilansu NBP i syste-

• angielski

mu bankowego, a tak˝e bilansu p∏atniczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci

Informacje na temat realizacji poszczególnych funkcji banku cen-

NBP w 2003 r.

tralnego w 2003 r., bilans i rachunek wyników NBP.

Raport o stabilnoÊci systemu

Przeglàd stabilnoÊci najwa˝niejszych segmentów rynku finansowego

• polski

finansowego 2003

(w tym sektora bankowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego)

• angielski

w

minionym

roku

oraz

przedstawienie

• polski

perspektyw

na nadchodzàcy rok.
Rozwój systemu finansowego

Opis tendencji rozwojowych poszczególnych segmentów krajowego

w Polsce w latach 2002-2003

systemu finansowego, a tak˝e porównanie z sytuacjà krajów regionu

• polski

lub krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej. W Raporcie przedstawiono tak˝e prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju instytucji i rynków finansowych w Polsce, a w odniesieniu do wybranych segmentów rynku finansowego zidentyfikowano równie˝ bariery ich rozwoju.
Za∏o˝enia polityki pieni´˝nej

Prezentacja za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej ustalanych corocznie przez

• polski

na 2005 r.

Rad´ Polityki Pieni´˝nej. Zawiera charakterystyk´ zewn´trznych

• angielski

i wewn´trznych uwarunkowaƒ polityki pieni´˝nej, cele oraz instrumenty jej realizacji.
Sprawozdanie z wykonania

Charakterystyka realizacji celu inflacyjnego, kszta∏towania si´ agre-

• polski

za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej

gatów pieni´˝nych, instrumentów realizacji polityki pieni´˝nej, a tak-

• angielski

w 2003 r.

˝e opis wykonania innych zadaƒ postawionych przed politykà pieni´˝nà.

Bilans p∏atniczy

Dane dotyczàce bilansu p∏atniczego na bazie transakcji wraz z ana-

• polski

Rzeczypospolitej Polskiej za

lizà i cz´Êcià metodologicznà (publikacja zast´puje „Bilans p∏atniczy

• angielski

2003 rok

na bazie transakcji oraz bilans aktywów i pasywów zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej” w cz´Êci bilansu p∏atniczego na bazie transakcji)

Mi´dzynarodowa pozycja

Informacje o stanie polskich nale˝noÊci zagranicznych oraz zobowiàzaƒ

inwestycyjna Polski

wobec zagranicy na koniec 2003 r., wyra˝onych w euro, z uwzgl´d-

w 2003 roku

• polski

nieniem podzia∏u przedmiotowego i podmiotowego (publikacja
zast´puje „Bilans p∏atniczy na bazie transakcji oraz bilans aktywów
i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej” w cz´Êci bilansu
aktywów i pasywów zagranicznych)

Zagraniczne inwestycje

Analiza nap∏ywu inwestycji bezpoÊrednich w badanym okresie.

• polski

Ocena kondycji finansowej

Zestawienie wyników rocznych ankiet wype∏nianych przez grup´

• polski

przedsi´biorstw w 2003 r.

przedsi´biorstw oraz dane G∏ównego Urz´du Statystycznego.

bezpoÊrednie w Polsce

w Êwietle danych GUS.
Synteza
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci

Charakterystyka g∏ównych kierunków dzia∏alnoÊci nadzoru bankowego,

• polski

Komisji Nadzoru Bankowego

w podziale na: zadania licencyjne, analityczne, zwiàzane z sektorem

• angielski

za 2003 rok

banków spó∏dzielczych, inspekcyjne, regulacyjne oraz kontakty zagraniczne i dzia∏alnoÊç szkoleniowà. Prezentuje ponadto aktualny
sk∏ad KNB, a tak˝e podstawy prawne oraz tryb jej dzia∏alnoÊci. Zawiera tak˝e wykaz uchwa∏ oraz spraw rozpatrzonych przez KNB.

Operacje otwartego rynku na

Prezentacja sytuacji p∏ynnoÊciowej sektora bankowego w Polsce

tle p∏ynnoÊci systemu

w 2003 r. Koncentruje si´ na opisie instrumentów wykorzystywanych

bankowego w 2003 r.

przez

Narodowy

Bank

Polski

do

stabilizacji

stóp

• polski

rynku

mi´dzybankowego. Dost´pny tylko na stronie internetowej NBP.
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Tytu∏

Tematyka

J´zyk

Pó∏roczniki
Przeglàd stabilnoÊci systemu

Przeglàd stabilnoÊci najwa˝niejszych segmentów systemu finansowego

• polski

finansowego za I pó∏rocze

w Polsce (w tym sektora bankowego, ubezpieczeniowego i eme-

• angielski

2004 r.

rytalnego) w danym pó∏roczu oraz przedstawienie perspektyw
na nadchodzàce kwarta∏y.
Kwartalniki

Kwartalniki

Kwartalniki

Raport o Inflacji

Charakterystyka tendencji inflacyjnych w danym okresie, monetar-

• polski

nych aspektów procesów inflacyjnych oraz pozamonetarnych, we-

• angielski

Kwartalniki

wn´trznych i zewn´trznych uwarunkowaƒ inflacji.
Bilans p∏atniczy

Dane na temat transakcji gospodarczych podmiotów krajowych

• polski

z podmiotami zagranicznymi w danym kwartale.
Wst´pna informacja o kondycji

Analiza koniunktury w sektorze przedsi´biorstw opierajàca si´ na:

sektora przedsi´biorstw ze

wynikach szybkiego monitoringu NBP, rezultatach badaƒ koniunktu-

szczególnym uwzgl´dnieniem

ry prowadzonych w innych krajowych oÊrodkach oraz dost´pnych

stanu koniunktury

obecnie badaniach GUS.

Sytuacja finansowa banków.

Ocena sytuacji finansowej banków opracowywana przez Generalny

• polski

Synteza

Inspektorat Nadzoru Bankowego na podstawie danych sprawoz-

• edycje

dawczych banków.

pó∏roczne –

W syntetyczny sposób przedstawia g∏ówne sk∏adniki aktywów, pa-

tak˝e j´z.

sywów i pozycji pozabilansowych, ich struktur´ jakoÊciowà i tworzo-

angielski

• polski

ne rezerwy celowe, a tak˝e kszta∏towanie si´ funduszy w∏asnych
banków (w tym ich struktur´ w∏asnoÊciowà) i wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.
Biuletyn Miesi´czny EBC

NBP publikuje w j´zyku polskim kwartalne wydania Biuletynu Mie-

Miesi´czniki

si´cznego EBC.

• polski

Biuletyn zawiera informacje nt. sytuacji gospodarczej i monetarnej
Unii Europejskiej, a tak˝e krajów spoza UE. Przedstawia te˝ bie˝àce
decyzje Rady Prezesów EBC dotyczàce polityki pieni´˝nej EBC. Cz´Êç
statystyczna prezentuje wskaêniki makroekonomiczne strefy euro,
m.in. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu, informacje nt. rynków finansowych, finansów publicznych, stóp procentowych EBC i bie˝àcych kursów walutowych.
Miesi´czniki
Biuletyn Informacyjny

Miesi´czniki

Podstawowe dane dotyczàce ogólnej charakterystyki wyników go-

• polski

spodarczych i finansowych oraz polityki pieni´˝nej banku central-

• angielski

nego. Wydania kwartalne zawierajà dodatkowo cz´Êç opisowà prezentujàcà podstawowe tendencje w zakresie sytuacji makroekonomicznej, kszta∏towanie si´ poda˝y pieniàdza i czynników jego kreacji, bilans
p∏atniczy oraz podstawowe instrumenty polityki pieni´˝nej.
Informacja Wst´pna

Skrócona publikacja zawierajàca wst´pne dane dotyczàce wyników

• polski

gospodarczych, systemu bankowego oraz bilansu Narodowego Banku

• angielski

Polskiego, a tak˝e bilansu p∏atniczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Bank i Kredyt

Opracowania analityczne dot. sektora finansowego, zw∏aszcza ban-

• polski,

kowego, a tak˝e artyku∏y o charakterze informacyjnym. Prezentacja

• streszczenia

najwa˝niejszych zagadnieƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià oraz

w j´z.

strategicznymi zamierzeniami NBP jako banku centralnego.

angielskim

Wk∏adka edukacyjna – „Gospodarka polska na prze∏omie wieków –
od A do Z”.
Dziennik Urz´dowy NBP

Akty dotyczàce funkcjonowania banków: zarzàdzenia Prezesa

• polski

Narodowego Banku Polskiego, uchwa∏y Rady Polityki Pieni´˝nej,
uchwa∏y i zarzàdzenia Komisji Nadzoru Bankowego, uchwa∏y
Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego oraz obwieszczenia
w sprawie utworzenia, likwidacji i upad∏oÊci banków, oprocentowania kredytu refinansowego i lombardowego, stopy dyskontowej i redyskontowej weksli oraz stopy rezerw obowiàzkowych banków.
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Tytu∏

Tematyka

J´zyk

Wydawnictwa nieperiodyczne
Plan dzia∏alnoÊci NBP na lata

Podstawowe cele i najwa˝niejsze zadania NBP planowane

• polski

2004-2006

do realizacji w latach 2004-2006.

• angielski

Raport na temat korzyÊci

W Raporcie przedstawiono formalne warunki przyj´cia przez Polsk´

• polski

i kosztów przystàpienia

wspólnej waluty, analiz´ potencjalnych kosztów i zagro˝eƒ zwiàzanych

• angielski

do strefy euro

z przyj´ciem euro oraz wnioski dotyczàce po˝àdanego kszta∏tu polityki makroekonomicznej w okresie poprzedzajàcym przyj´cie
wspólnej waluty i najbardziej odpowiedniego dla Polski terminu
akcesji do strefy euro.

Rola Narodowego Banku

Cele i zasady, kryteria oceny oraz formy sprawowania nadzoru

• polski

Polskiego w zakresie nadzoru

nad systemami p∏atnoÊci stosowane przez Narodowy Bank Polski

• angielski

Opracowanie zawiera zbiór dodatków edukacyjnych do miesi´cznika

• polski

nad systemami p∏atnoÊci
Globalizacja od A-Z

„Bank i Kredyt”, opublikowanych w 2003 r. Przedstawia genez´
i uwarunkowania globalizacji oraz ró˝ne formy mi´dzynarodowej
wspó∏pracy gospodarczej w warunkach globalizacji.
Informator o NBP

Omówienie podstawowych obszarów dzia∏alnoÊci banku centralnego

• polski

w Polsce. Informator zawiera te˝ charakterystyk´ organów NBP,

• angielski

struktur´ organizacyjnà i opis g∏ównych publikacji NBP.
Nowe regulacje bankowe

Przedstawienie nowych regulacji dotyczàcych systemu bankowego

• polski

zawartych w znowelizowanych w 2003 i 2004 r. ustawach: o Narodowym Banku Polskim i Prawo bankowe oraz nowej ustawie
o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Europejski System Banków

Kompendium wiedzy o charakterze encyklopedycznym na temat Eu-

Centralnych

ropejskiego Banku Centralnego oraz poszczególnych narodowych

• polski

banków centralnych ESBC, z podzia∏em na banki wchodzàce w sk∏ad
Eurosystemu i spoza Eurosystemu
Euro – coraz bli˝ej

Informacje dotyczàce przysz∏ego wprowadzenia euro w Polsce. Pu-

• polski

blikacja omawia zasady dotyczàce wprowadzania euro w paƒstwie

cz∏onkowskim

UE

oraz

prezentuje

praktyczne

konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce
Materia∏y i Studia

Seria wydawnicza, w której publikowane sà opracowania b´dàce

• polski

nr 171-184, j´z. polski

efektem prac badawczych pracowników NBP, jak równie˝ autorów

• wybrane

nr 30, j´z. angielski

z uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczà wa˝nych problemów

numery

zwiàzanych z bankowoÊcià i politykà pieni´˝nà

w j´z. ang.

STRONA INTERNEStrona
Strona internetowa NBP
www.NBP.pl

angielskim

Prezentacja Banku, struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania

• polski

Banku, akty prawne, informacja statystyczna (w tym tabele kursów

• angielski

og∏aszanych przez NBP), banknoty i monety emitowane przez NBP,
lista banków dzia∏ajàcych w Polsce, publikacje, aktualnoÊci dotyczàce
NBP. Podstrony internetowe: „Edukacja ekonomiczna”, „Euro 2002”,
„Konferencje NBP” oraz „Oferty pracy w NBP”.
Portal edukacji
ekonomicznej
nbportal.pl
PORTAL EDUKACJI
EKONOMICZNEJ
NBPORTAL.
PL
www.NBPortal.pl

Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego NBPor-

• polski

tal.pl opisuje zagadnienia ekonomiczne prostym i zrozumia∏ym j´zykiem. Oferuje m.in.:
– oko∏o 200 godzin ogólnie dost´pnych multimedialnych kursów
e-learningowych.
– aktualnoÊci gospodarcze,
– bloki tematyczne poruszajàce najwa˝niejsze sprawy ekonomiczne,
– prezentacje multimedialne,
– poradniki pomagajàce odnaleêç si´ w Êwiecie kredytów, lokat, kart
p∏atniczych, ubezpieczeƒ czy emerytur itp.,
– specjalnà wirtualnà bibliotek´, gdzie czeka ponad 1000 pe∏nych
i gotowych do pobrania publikacji,
– ekonomi´ na weso∏o: gry zr´cznoÊciowe i strategiczne, krzy˝ówki,
quizy, puzzle, konkursy itp.
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ZA¸ÑCZNIK 9
ZESTAWIENIE OTWARTYCH SEMINARIÓW
PRZEPROWADZONYCH W NBP W 2004 R.
1.
2.

Polityka stóp procentowych w warunkach zagro˝enia kryzysem walutowym
Czy H∞ jest rozwiàzaniem problemu niepewnoÊci paradygmatu w polityce monetarnej?

3.

Pomiar oraz cechy oczekiwaƒ inflacyjnych osób prywatnych w Polsce

4.

Instytucjonalne uwarunkowania stabilnoÊci finansowej

5.

Wzloty i upadki polskiej waluty

6.

Dostosowanie ram operacyjnych polityki pieni´˝nej do wymogów Eurosystemu

7.

Koordynacja polityki gospodarczej w UE - ramy instytucjonalno-prawne, proponowane zmiany, implikacje dla
Polski

8.

Modelowanie optymalnego poziomu realnego efektywnego kursu z∏otego. Zastosowanie koncepcji
fundamentalnego kursu równowagi

9.

Audyt i kontrola zarzàdzania d∏ugiem publicznym

10.

SkutecznoÊç polityki pieni´˝nej w obliczu wstrzàsów poda˝owych i popytowych – nie tylko o pu∏apce p∏ynnoÊci

11.

Rozwój Êwiatowego oraz krajowego rynku walutowego i pozagie∏dowych instrumentów pochodnych.
Podsumowanie wyników badania koordynowanego przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych

12.

Stopy wejÊcia i wyjÊcia w polskim przetwórstwie przemys∏owym na tle innych krajów. Badania demografii
przedsi´biorstw

13.
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ZA¸ÑCZNIK 10
WYNIKI G¸OSOWANIA CZ¸ONKÓW RADY POLITYKI PIENI¢˚NEJ
NAD WNIOSKAMI I UCHWA¸AMI PODJ¢TYMI W 2004 R.
Data
podj´cia
wniosku
30.03.2004

Przedmiot wniosku lub uchwa∏y

Decyzja RPP

Wyniki g∏osowania cz∏onków Rady
za:

uchwa∏a w sprawie stóp rezerwy

L.Balcerowicz

obowiàzkowej banków i wysokoÊci

J.Czekaj

oprocentowania rezerwy

D.Filar

obowiàzkowej

S.Nieckarz

przeciw:

M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
31.03.2004

uchwa∏a w sprawie regulaminu

L.Balcerowicz

Rady Polityki Pieni´˝nej

J.Czekaj
D.Filar
S.Nieckarz
M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

26.04.2004

uchwa∏a w sprawie przyj´cia

L.Balcerowicz

rocznego sprawozdania finansowego

J.Czekaj

Narodowego Banku Polskiego

D.Filar

sporzàdzonego

S.Nieckarz

na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.

M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

27.04.2004

wniosek o zmian´ nastawienia

L.Balcerowicz

S.Nieckarz

w polityce pieni´˝nej na restrykcyjne

J.Czekaj

M.Pietrewicz

D.Filar
M.Noga
S.Owsiak
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
18.05.2004

uchwa∏a w sprawie zatwierdzenia

L.Balcerowicz

sprawozdania z dzia∏alnoÊci

J.Czekaj

Narodowego Banku Polskiego

D.Filar

w 2003 r.

S.Nieckarz
M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
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Data
podj´cia
wniosku
18.05.2004

Przedmiot wniosku lub uchwa∏y

Wyniki g∏osowania cz∏onków Rady

Decyzja RPP

za:
uchwa∏a w sprawie przyj´cia

L.Balcerowicz

sprawozdania z wykonania za∏o˝eƒ

J.Czekaj

polityki pieni´˝nej w 2003 r.

D.Filar

przeciw:

S.Nieckarz
M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
18.05.2004

uchwa∏a w sprawie oceny

L.Balcerowicz

dzia∏alnoÊci Zarzàdu Narodowego

J.Czekaj

Banku Polskiego w zakresie realizacji

D.Filar

za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej

S.Nieckarz

w 2003 r.

M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

30.06.2004

wniosek o podwy˝szenie wszystkich

wniosek nie uzyska∏

stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.

wi´kszoÊci g∏osów

M.Pietrewicz

L.Balcerowicz
J.Czekaj
D.Filar
S.Nieckarz
M.Noga
S.Owsiak
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

30.06.2004

uchwa∏a w sprawie stopy

podwy˝ka wszystkich

referencyjnej, oprocentowania

stóp procentowych o

J.Czekaj

kredytów refinansowych,

0,5 pkt. proc.

D.Filar

L.Balcerowicz

oprocentowania lokaty terminowej

S.Nieckarz

oraz stopy redyskontowej weksli w

M.Noga

Narodowym Banku Polskim

S.Owsiak

M.Pietrewicz

A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
28.07.2004

wniosek o podwy˝szenie wszystkich

wniosek nie uzyska∏

L.Balcerowicz

J.Czekaj

stóp procentowych o 0,5 pkt. proc.

wi´kszoÊci g∏osów

D.Filar

S.Nieckarz
M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

28.07.2004

wniosek o podwy˝szenie wszystkich

wniosek uzyska∏

L.Balcerowicz

J.Czekaj

stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.

wi´kszoÊç g∏osów

D.Filar

S.Nieckarz

M.Noga

S.Owsiak

A.S∏awiƒski

M.Pietrewicz

H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
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Data
podj´cia
wniosku
28.07.2004

Przedmiot wniosku lub uchwa∏y

Decyzja RPP

Wyniki g∏osowania cz∏onków Rady
za:

przeciw:

uchwa∏a w sprawie stopy

podwy˝ka wszystkich

L.Balcerowicz

J.Czekaj

referencyjnej, oprocentowania

stóp procentowych

D.Filar

S.Nieckarz

kredytów refinansowych,

o 0,25 pkt. proc.

M.Noga

S.Owsiak

oprocentowania lokaty terminowej

A.S∏awiƒski

M.Pietrewicz

oraz stopy redyskontowej weksli w

H.Wasilewska-

Narodowym Banku Polskim

Trenkner
A.Wojtyna

25.08.2004

wniosek o podwy˝szenie wszystkich

wniosek uzyska∏

L.Balcerowicz

S.Nieckarz

stóp procentowych o 0,5 pkt. proc.

wi´kszoÊç g∏osów

J.Czekaj

M.Pietrewicz

D.Filar
M.Noga
S.Owsiak
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
25.08.2004

wniosek o podwy˝szenie wszystkich

wniosek nie uzyska∏

S.Nieckarz

L.Balcerowicz

stóp procentowych o 0,25 pkt. proc.

wi´kszoÊci g∏osów

M.Pietrewicz

J.Czekaj
D.Filar
M.Noga
S.Owsiak
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

25.08.2004

uchwa∏a w sprawie stopy

podwy˝ka wszystkich

L.Balcerowicz

S.Nieckarz

referencyjnej, oprocentowania

stóp procentowych o

J.Czekaj

M.Pietrewicz

kredytów refinansowych,

0,5 pkt. proc.

D.Filar

oprocentowania lokaty terminowej

M.Noga

oraz stopy redyskontowej weksli

S.Owsiak

w Narodowym Banku Polskim

A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

28.09.2004

uchwa∏a w sprawie okreÊlenia górnej

L.Balcerowicz

granicy zobowiàzaƒ wynikajàcych z

J.Czekaj

zaciàgania przez Narodowy Bank

D.Filar

Polski po˝yczek i kredytów w

S.Nieckarz

zagranicznych instytucjach

M.Noga

bankowych i finansowych

S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna

28.09.2004

uchwa∏a w sprawie ustalenia za∏o˝eƒ

L.Balcerowicz

S.Nieckarz

polityki pieni´˝nej na rok 2005

J.Czekaj

M.Pietrewicz

D.Filar
M.Noga
S.Owsiak
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
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Data
podj´cia
wniosku
26.10.2004

Przedmiot wniosku lub uchwa∏y

Decyzja RPP

Wyniki g∏osowania cz∏onków Rady
za:

uchwa∏a zmieniajàca uchwa∏´ w

L.Balcerowicz

sprawie zasad rachunkowoÊci,

J.Czekaj

uk∏adu aktywów i pasywów bilansu

D.Filar

oraz rachunku zysków i strat NBP

S.Nieckarz

przeciw:

M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
23.11.2004

uchwa∏a w sprawie zatwierdzenia

L.Balcerowicz

planu finansowego NBP na rok 2005

J.Czekaj
D.Filar
M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
S.Nieckarz
S.Nieckarz by∏ nieobecny na posiedzeniu

23.11.2004

uchwa∏a w sprawie wyboru bieg∏ego

L.Balcerowicz

rewidenta badajàcego roczne

J.Czekaj

sprawozdanie finansowe NBP za rok

D.Filar

obrotowy 2004

M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
S.Nieckarz by∏ nieobecny na posiedzeniu
S.Nieckarz

14.12.2004

uchwa∏a w sprawie zasad

L.Balcerowicz

prowadzenia operacji otwartego

J.Czekaj

rynku

D.Filar
S.Nieckarz
M.Noga
S.Owsiak
M.Pietrewicz
A.S∏awiƒski
H.WasilewskaTrenkner
A.Wojtyna
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Aneks statystyczny

TABELA I
Podstawowe dane statystyczne

Wyszczególnienie

Jednostka

2003
XII

2004
I

II

III

1. Produkcja sprzedana przemys∏u
a) w cenach bie˝àcych

mln z∏

48.607,4

45.990,4

47.157,7

55.731,1

b) w cenach sta∏ych
- ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100

%

114,0

114,4

118,3

123,5

- poprzedni miesiàc = 100

%

101,9

93,7

102,0

117,1

4.643,1

1.502,5

1.566,3

2.074,3

2. Sprzeda˝ produkcji budowlano-monta˝owej
a) w cenach bie˝àcych

mln z∏

b) w cenach sta∏ych
- ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100

%

99,4

83,2

93,6

106,2

- poprzedni miesiàc = 100

%

143,3

29,7

113,2

131,8

a) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100

%

101,7

101,6

101,6

101,7

b) poprzedni miesiàc = 100

%

100,2

100,4

100,1

100,3

c) grudzieƒ roku poprzedniego = 100

%

101,7

100,4

100,5

100,8

a) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100

%

103,7

104,1

104,2

104,9

b) poprzedni miesiàc = 100

%

100,1

100,8

100,7

101,5

a) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100

%

98,6

99,3

99,5

100,2

b) poprzedni miesiàc = 100

%

99,9

100,2

100,1

100,6

tys. osób

4.827,0

4.856,0

4.855,0

4.854,0

7, Przeci´tne zatrudnienie w sektorze przedsi´biorstw ogó∏em

tys. osób

4.671,0

4.669,0

4.671,0

4.667,0

8. Liczba bezrobotnych

tys. osób

3.175,7

3.293,2

3.294,5

3.265,8

3. Wskaêniki cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych

4. Wskaêniki cen produkcji sprzedanej przemys∏u

5. Wskaêniki cen produkcji budowlano-monta˝owej

6. Pracujàcy w sektorze przedsi´biorstw ogó∏em

9. Stopa bezrobocia

%

20,0

20,6

20,6

20,5

10. Przeci´tne wynagrodzenia miesi´czne brutto w sektorze przedsi´biorstw

z∏

2.662,2

2.325,7

2.377,4

2.427,3

11. Wyniki finansowe bud˝etu paƒstwa
a) dochody bud˝etu paƒstwa

mln z∏

152.110,6

12.078,2

22.957,0

36.011,3

b) wydatki bud˝etu paƒstwa

mln z∏

189.153,6

16.216,4

32.303,1

47.815,0

c) wynik bud˝etu paƒstwa i saldo kredytów zagranicznych

mln z∏

-31.081,4

-1.311,6

-5.985,8

-8.036,5

mln z∏

1.080.601,7

.

.

285.591,3

mln z∏

659.087,0

.

.

176.009,5

mln z∏

1.050.716,7

.

.

269.200,0

mln z∏

661.952,8

.

.

171.277,9

c) wynik finansowy brutto (saldo)

mln z∏

30.176,0

.

.

16.964,9

d) obcià˝enia wyniku finansowego brutto

mln z∏

12.188,5

.

.

3.559,7

e) wynik finansowy netto (saldo)

mln z∏

17.987,4

.

.

13.405,3
94,3

12. Wyniki finansowe przedsi´biorstw
a) przychody ogó∏em
w tym przychody ze sprzeda˝y produktów
b) koszty uzyskania przychodów ogó∏em
w tym koszt w∏asny sprzedanych produktów

f) wskaênik poziomu kosztów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci

%

97,2

.

.

g) wskaênik rentownoÊci obrotu netto

%

1,7

.

.

4,7

h) wskaênik p∏ynnoÊci II stopnia

%

84,3

.

.

88,4

i) aktywa obrotowe ogó∏em

mln z∏

317.484,5

.

.

331.349,9

j) nale˝noÊci i roszczenia z tytu∏u dostaw i us∏ug

mln z∏

136.146,8

.

.

141.241,8

k) zobowiàzania krótkoterminowe z tytu∏u dostaw i us∏ug

mln z∏

139.772,5

.

.

136.389,6
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2004
IV

V

VI

VII

VIII

53.142,8

51.354,7

52.409,8

54.957,7

51.851,1

121,8

112,2

115,7

106,0

97,0

93,3

102,7

96,0

3.044,7

2.539,5

2.929,5

3.187,5

125,9

86,7

85,8

145,8

82,8

114,6

102,2

103,4

104,4

100,8

101,0

100,9

101,6

102,6

103,5

107,6

109,6

109,1

102,1

101,3

99,8

101,4

102,2

102,8

101,0

100,8

100,7

4.868,0

4.874,0

4.675,0
3.173,8

IX

X

XI

XII

56.792,8

56.946,7

56.061,7

54.284,4

113,7

109,5

103,5

111,4

106,8

101,8

109,0

99,7

99,0

97,7

3.593,2

3.933,5

4.246,6

3.519,1

5.224,0

85,7

102,6

100,1

104,1

104,3

107,8

108,5

112,4

109,2

107,9

82,8

148,2

104,6

104,6

104,4

104,5

104,5

104,4

99,9

99,6

100,3

100,6

100,3

100,1

103,4

103,0

103,3

104,0

104,3

104,4

108,6

108,5

107,9

107,6

106,7

105,2

100,2

100,3

99,9

100,4

99,6

98,7

103,4

103,7

104,1

104,4

104,6

104,8

100,5

100,3

100,2

100,1

100,1

100,1

4.880,0

4.874,0

4.874,0

4.882,0

4.886,0

4.881,0

4.849,0

4.681,0

4.688,0

4.688,0

4.681,0

4.685,0

4.698,0

4.689,0

4.679,0

3.092,5

3.071,2

3.042,4

3.005,7

2.970,9

2.938,2

2.942,6

2.999,6

20,0

19,6

19,5

19,3

19,1

18,9

18,7

18,7

19,1

2.427,1

2.353,6

2.405,0

2.428,1

2.412,7

2.439,6

2.386,3

2.505,0

2.748,1

51.043,2

61.956,9

74.758,6

86.524,8

99.644,8

113.107,6

127.562,3

142.181,8

156.290,2

61.824,5

77.142,5

94.488,4

109.591,6

125.438,1

141.948,5

158.204,1

176.001,5

197.794,7

-5.882,0

-9.190,2

-13.776,1

-17.003,7

-19.786,2

-25.694,2

-28.159,6

-31.352,8

-38.379,8

.

.

595.020,7

.

.

910.318,3

.

.

.

.

.

368.146,0

.

.

564.567,1

.

.

.

.

.

557.706,9

.

.

853.488,8

.

.

.

.

.

358.048,6

.

.

551.548,9

.

.

.

.

.

38.387,3

.

.

57.905,9

.

.

.

.

.

7.522,9

.

.

11.503,1

.

.

.

.

.

30.864,4

.

.

46.402,7

.

.

.

.

.

93,7

.

.

93,8

.

.

.

.

.

5,2

.

.

5,1

.

.

.

.

.

91,4

.

.

95,1

.

.

.

.

.

343.393,5

.

.

356.895,3

.

.

.

.

.

146.622,4

.

.

150.469,2

.

.

.

.

.

137.257,2

.

.

138.535,6

.

.

.
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TABELA II
Rynek finansowy – podstawowe informacje

Wyszczególnienie

Jednostka

2003

2004

XII

I

II

III

1. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego

%

6,75

6,75

6,75

2. Stopa redyskonta weksli

%

5,75

5,75

5,75

5,75

3. Stopa oprocentowania kredytu refinansowego

%

6,75/7,75

6,75/7,75

6,75/7,75

6,75/7,75

4. Stopa depozytowa

%

3,75

3,75

3,75

3,75

5. Minimalna stopa rentownoÊci 28-dniowych operacji otwartego rynku

%

5,25

5,25

5,25

5,25

- p∏atnych na ka˝de ˝àdanie

%

3,50

3,50

3,50

3,50

- terminowych

%

3,50

3,50

3,50

3,50

- p∏atnych na ka˝de ˝àdanie

%

3,50

3,50

3,50

3,50

- terminowych

%

3,50

3,50

3,50

3,50

%

.

.

.

.

%

.

.

.

.

6,75

6. Stopa rezerw obowiàzkowych od:
a) wk∏adów z∏otowych

b) wk∏adów w walutach obcych (równowartoÊç w z∏otych)

7. Stopa rezerwy od Êrodków uzyskanych z tytu∏u sprzeda˝y papierów
wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo)
8. Oprocentowanie Êrodków rezerwy obowiàzkowe
9. WielkoÊç rezerwy obowiàzkowej ogó∏em

mln z∏

10.220,23

10.220,23

10.346,10

10.233,67

a) na rachunku bie˝àcym

mln z∏

10.220,23

10.220,23

10.346,10

10.233,67

b) zadeklarowana kwota gotówki

mln z∏

.

.

.

.

4

4

4

5

mln z∏

5.300,00

4.900,00

4.200,00

5.700,00

- 2-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 3-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 6-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 8-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 10-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 13-tygodniowym

mln z∏

100,00

300,00

0,00

100,00

- 26-tygodniowym

mln z∏

0,00

600,00

0,00

0,00

- 39-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 52-tygodniowym

mln z∏

5.200,00

4.000,00

4.200,00

5.600,00

mln z∏

11.450,22

15.646,33

12.223,88

16.698,30

- 2-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 3-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 6-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 8-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 10-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 13-tygodniowym

mln z∏

491,38

1.416,40

0,00

480,01

- 26-tygodniowym

mln z∏

0,00

3.014,33

0,00

0,00

- 39-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 52-tygodniowym

mln z∏

10.958,84

11.215,60

12.223,88

16.218,29

10. Przetargi na bony skarbowe
a) liczba przetargów w ciàgu miesiàca
b) wartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda˝y (w cenach nominalnych)
z tego bonów o terminie wykupu:

c) popyt zg∏oszony przez oferentów (w cenach nominalnych)
z tego na bony o terminie wykupu:
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2004
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

6,75

6,75

6,75

7,50

8,00

8,00

8,00

8,00

5,75

5,75

5,75

6,50

7,00

7,00

7,00

7,00

8,00
7,00

6,75/7,75

6,75/7,75

6,75/7,75

7,50/8,50

8,0/9,0

8,0/9,0

8,0/9,0

8,0/9,0

8,0/9,0

3,75

3,75

3,75

4,50

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,25

5,25

5,25

6,00

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

.

.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.

0,9 stopy

0,9 stopy

0,9 stopy

0,9 stopy

0,9 stopy

0,9 stopy

0,9 stopy

0,9 stopy

redyskontowej weksli

redyskontowej weksli

redyskontowej weksli

redyskontowej weksli

redyskontowej weksli

redyskontowej weksli

redyskontowej weksli

redyskontowej weksli

10.340,35

10.442,87

10.639,44

10.639,44

10.631,80

10.680,65

10.680,65

10.819,00

11.097,38

10.340,35

10.442,87

10.639,44

10.639,44

10.631,80

10.680,65

10.680,65

10.819,00

11.097,38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

3

4

4

5

4

5

4

3

4.100,00

3.000,00

4.100,00

4.700,00

5.500,00

3.700,00

4.800,00

3.100,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

100,00

300,00

0,00

100,00

300,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

3.000,00

4.000,00

4.400,00

5.500,00

3.600,00

4.500,00

3.100,00

1.100,00

8.333,15

5.250,50

12.953,90

11.339,15

11.485,60

10.191,98

14.907,06

8.455,21

4.952,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796,34

0,00

294,85

1.364,62

0,00

460,25

1.938,33

0,00

264,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.536,81

5.250,50

12.659,05

9.974,53

11.485,60

9.731,73

12.968,73

8.455,21

4.687,59
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TABELA II – cd.
Rynek finansowy – podstawowe informacje

Wyszczególnienie
d) sprzeda˝ bonów (w cenach nominalnych)

Jednostka

2003

2004

XII

I

II

III

mln z∏

5.300,00

4.900,00

4.200,00

5.700,00

- 2-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 3-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 6-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 8-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 10-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 13-tygodniowym

mln z∏

100,00

300,00

0,00

100,00

- 26-tygodniowym

mln z∏

0,00

600,00

0,00

0,00

- 39-tygodniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 52-tygodniowym

mln z∏

5.200,00

4.000,00

4.200,00

5.600,00

%

6,12

5,68

5,84

5,88

- 2-tygodniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 3-tygodniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 6-tygodniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 8-tygodniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 10-tygodniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 13-tygodniowym

%

5,31

5,30

0,00

5,24

- 26-tygodniowym

%

0,00

5,54

0,00

0,00

- 39-tygodniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 52-tygodniowym

%

6,14

5,73

5,84

5,89

mln z∏

45.605,50

46.503,26

47.259,11

47.367,69

4

4

4

4

mln z∏

10.000,00

20.500,00

12.000,00

11.000,00

- 1-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 7-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 14-dniowym

mln z∏

10.000,00

20.500,00

12.000,00

11.000,00

- 28-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

mln z∏

14.015,09

32.409,00

25.980,62

32.062,09

- 1-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 7-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 14-dniowym

mln z∏

14.015,09

32.409,00

25.980,62

32.062,09

- 28-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

mln z∏

9.580,00

18.395,00

12.000,00

11.000,00

- 1-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 7-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

- 14-dniowym

mln z∏

9.580,00

18.395,00

12.000,00

11.000,00

- 28-dniowym

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego bonów o terminie wykupu:

e) Êredni wa˝ony zysk z kupionych bonów
z tego z bonów o terminie wykupu:

f) stan na koniec miesiàca bonów pochodzàcych z przetargów
i b´dàcych w obiegu (wed∏ug kosztów zakupu)
11. Przetargi na bony pieni´˝ne NBP
a) liczba przetargów w ciàgu miesiàca
b) wartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda˝y (w cenach nominalnych)
z tego bonów o terminie wykupu:

c) popyt zg∏oszony przez oferentów (w cenach nominalnych)
z tego na bony o terminie wykupu:

d) sprzeda˝ bonów (w cenach nominalnych)
z tego bonów o terminie wykupu:
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2004
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4.100,00

3.000,00

4.100,00

4.700,00

5.500,00

3.700,00

4.800,00

2.800,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

100,00

300,00

0,00

100,00

300,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

3.000,00

4.000,00

4.400,00

5.500,00

3.600,00

4.500,00

2.800,00

1.100,00

6,14

6,89

6,80

7,09

7,27

7,41

6,98

6,80

6,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,38

0,00

5,64

5,85

0,00

6,77

6,57

0,00

6,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,20

6,89

6,83

7,18

7,27

7,42

7,01

6,80

6,46

48.101,22

46.920,01

48.162,61

48.536,10

49.585,42

48.773,44

48.434,84

47.465,83

43.977,01

5

4

4

5

4

4

5

4

5

1.400,00

1.100,00

14.300,00

16.000,00

13.600,00

21.000,00

17.000,00

4.400,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

1.100,00

14.300,00

16.000,00

13.600,00

21.000,00

17.000,00

4.400,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.858,50

1.880,00

62.494,00

39.225,00

21.564,50

38.005,30

124.761,66

67.460,00

34.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.858,50

1.880,00

62.494,00

39.225,00

21.564,50

38.005,30

124.761,66

67.460,00

34.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

999,00

14.300,00

16.000,00

13.600,00

21.000,00

17.000,00

4.400,00

10.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

999,00

14.300,00

16.000,00

13.600,00

21.000,00

17.000,00

4.400,00

10.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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TABELA II – cd.
Rynek finansowy – podstawowe informacje

Wyszczególnienie
e) Êredni wa˝ony zysk z kupionych bonów

Jednostka

2003

2004

XII

I

II

III

%

5,25

5,25

5,25

5,25

- 1-dniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 7-dniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

- 14-dniowym

%

5,25

5,25

5,25

5,25

- 28-dniowym

%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.987,77

9.480,64

5.987,77

1.995,92

0

0

0

0

z tego z bonów o terminie wykupu:

f) stan na koniec miesiàca bonów pochodzàcych z przetargów
i b´dàcych w obiegu (wed∏ug kosztów zakupu)

mln z∏

12. Bezwarunkowa sprzeda˝ papierów wartoÊciowych przez NBP (OUTRIGHT SALE)
a) liczba przetargów
b) wartoÊç nominalna papierów wartoÊciowych
mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

c) wartoÊç nominalna ofert zg∏oszonych przez banki

przeznaczonych przez NBP do sprzeda˝y

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

d) wartoÊç nominalnana ofert przyj´tych

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

e) wartoÊç aukcyjna ofert przyj´tych

mln z∏

0,00

0,00

0,00

0,00

203

203

204

204

mln z∏

140.001,45

146.462,91

156.594,43

160.014,75

13. Informacje o wynikach sesji na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie
a) liczba spó∏ek na koniec miesiàca
b) kapitalizacja na koniec miesiàca
c) wskaênik C/Z na koniec miesiàca

49,90

46,10

49,10

46,60

d) WIG na koniec miesiàca

20.820,07

21.947,21

23.317,86

23.870,12

e) WIG Êredni w miesiàcu

20.394,22

22.083,09

22.949,64

23.642,15

f) WIRR na koniec miesiàca

2.740,68

3.130,99

3.749,15

3.970,06

g) WIRR Êredni w miesiàcu

2.585,99

3.048,69

3.462,20

3.944,52

5.978,16

8.060,85

8.404,94

11.063,58

2,30

2,80

2,80

3,60

h) obroty w miesiàcu
i) wskaênik obrotu
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2004
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5,25

5,25

5,25

5,79

6,00

6,50

6,50

6,50

6,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,25

5,25

5,25

5,79

6,00

6,50

6,50

6,50

6,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.097,76

399,18

7.784,10

7.483,02

4.090,44

8.478,56

5.486,13

398,99

5.725,52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

206

206

212

213

214

215

221

230

162.854,90

159.273,29

161.201,10

158.482,90

161.827,94

168.604,95

170.851,75

197.127,83

214.312,54

46,30

27,00

27,30

25,00

19,30

20,30

19,90

16,10

17,10

24.304,41

23.607,70

23.949,32

23.632,26

24.239,18

25.267,83

25.419,31

25.424,73

26.636,19

24.680,43

23.267,97

23.527,47

23.702,07

23.776,20

24.965,35

25.149,78

25.325,50

26.077,71

4.588,01

4.360,81

4.193,33

4.208,25

4.481,54

4.910,80

4.757,86

4.578,42

4.738,62

4.316,73

4.289,78

4.286,08

4.156,38

4.316,43

4.710,32

4.765,14

4.601,23

4.686,05

8.715,66

7.810,06

6.273,12

6.138,44

6.080,82

7.178,51

8.848,12

17.217,88

13.982,64

2,80

2,60

2,10

2,00

2,00

2,20

2,40

4,90

3,80
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Tabela III
Kursy PLN do USD i EUR w 2004 r. (w z∏)

Kurs Êredni NBP na koniec miesiàca
Miesiàc

PLN/1 USD

Przeci´tny kurs Êredni w miesiàcu

relacja
USD/1 EUR

PLN/1 EUR

PLN/1 USD

PLN/1 EUR

Grudzieƒ 2003

3,7405

4,7170

1,2611

3,7879

Styczeƒ 2004

3,8478

4,7614

1,2374

3,7349

4,6547
4,7116

Luty

3,9313

4,8746

1,2399

3,8457

4,8542

Marzec

3,8813

4,7455

1,2227

3,8903

4,7683

Kwiecieƒ

4,0254

4,8122

1,1955

3,9587

4,7581

Maj

3,8044

4,6509

1,2225

3,9360

4,7290

Czerwiec

3,7470

4,5422

1,2122

3,7867

4,5932

Lipiec

3,6299

4,3759

1,2055

3,6430

4,4686

Sierpieƒ

3,6816

4,4465

1,2078

3,6434

4,4355

Wrzesieƒ

3,5569

4,3832

1,2323

3,5827

4,3764

Paêdziernik

3,3960

4,3316

1,2755

3,4602

4,3235

Listopad

3,1793

4,2150

1,3258

3,2830

4,2620

Grudzieƒ

2,9904

4,0790

1,3640

3,0954

4,1438

TABELA IV
Ârednie wa˝one oprocentowanie depozytów z∏otowych
w bankach komercyjnych

Wyszczególnienie

2004

2003
XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Depozyty gospodarstw domowych
Rachunki bie˝àce (przedsi´biorcy indywidualni i rolnicy)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ROR (osoby prywatne)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

- 1 miesiàca

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

3,1

3,4

3,4

3,3

3,3

- 3 miesi´cy

2,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

3,2

3,6

3,6

3,6

3,5

- 6 miesi´cy

2,7

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

3,3

3,7

3,7

3,7

3,7

- 1 roku

3,4

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

4,1

4,4

4,3

4,4

4,4

- 2 lat

3,9

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

4,7

4,7

4,7

4,7

- powy˝ej 2 lat

3,6

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4

3,4

3,4

3,8

4,0

4,0

4,4

4,3

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

3,5

3,9

3,9

3,9

3,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- 1 miesiàca

3,0

2,9

2,9

2,9

3,0

2,9

2,9

3,1

3,2

3,4

3,4

3,3

3,4

- 3 miesi´cy

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

3,1

3,2

3,4

3,4

3,3

3,3

- 6 miesi´cy

2,9

3,0

2,9

2,9

2,8

2,8

2,9

3,0

3,1

3,4

3,2

3,1

3,2

- 1 roku

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,6

3,7

3,6

3,6

3,4

- 2 lat

3,9

3,8

3,9

4,0

3,9

4,0

4,0

3,9

3,9

4,1

4,2

4,3

4,4

- powy˝ej 2 lat

2,8

3,0

3,1

4,2

4,2

4,0

4,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Ogó∏em terminowe przedsi´biorstw

3,0

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

3,1

3,2

3,4

3,4

3,3

3,4

Ogó∏em

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

3,5

3,8

3,8

3,8

3,7

Terminowe deklarowane na okres:

Ogó∏em terminowe gospodarstw domowych
Depozyty przedsi´biorstw
Depozyty
przedsi´biorstw
Rachunki bie˝àce
Terminowe deklarowane na okres:
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TABELA V
Ârednie wa˝one oprocentowanie kredytów z∏otowych
w bankach komercyjnych

Wyszczególnienie

2004

2003
XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7,0

7,0

6,9

6,8

7,1

7,1

7,1

7,5

8,0

8,2

8,2

8,2

8,1

- 1 roku

7,0

6,9

6,9

6,8

7,1

7,2

7,3

7,6

8,1

8,3

8,2

8,2

8,2

- 2 lat

7,5

7,3

7,4

7,4

7,6

7,6

7,8

8,1

8,5

8,7

8,6

8,6

8,6

- 3 lat

7,7

7,6

7,7

7,9

8,0

8,2

8,2

8,6

8,6

8,7

8,7

8,8

8,6

- 5 lat

7,5

7,5

7,6

7,5

7,8

7,8

7,9

8,3

8,6

8,8

8,7

8,7

8,6

- powy˝ej 5 lat

7,3

7,4

7,4

7,4

7,6

7,7

7,7

8,0

8,4

8,6

8,7

8,7

8,7

7,2

7,1

7,1

7,1

7,3

7,4

7,4

7,8

8,2

8,4

8,4

8,4

8,3

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,9

16,0

16,0

16,1

16,1

- 1 roku

15,8

15,7

15,7

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,3

15,5

14,9

15,4

15,5

- 2 lat

16,3

16,2

16,2

16,0

15,9

15,9

15,8

15,8

15,9

16,1

16,8

16,1

16,1

- 3 lat

16,7

16,7

16,7

16,4

16,1

15,9

15,8

15,7

15,8

16,0

15,9

15,9

15,8

- 5 lat

14,9

15,1

14,9

14,9

14,9

14,8

14,9

14,9

15,9

16,1

16,2

16,1

16,2

- powy˝ej 5 lat

15,8

15,7

15,7

15,2

15,2

15,3

15,2

15,3

15,9

16,1

16,0

16,1

16,3

15,8

15,7

15,7

15,3

15,3

15,3

15,2

15,3

15,7

15,8

15,5

15,8

15,9

- 1 roku

7,4

7,3

7,3

7,4

7,5

7,5

7,5

7,6

7,9

8,1

8,0

8,3

7,5

- 2 lat

7,9

7,7

7,7

7,8

7,9

7,8

7,8

8,2

8,7

8,8

8,7

8,9

8,1

- 3 lat

8,1

8,0

8,0

8,1

8,2

8,2

8,1

8,3

8,7

8,9

8,7

8,9

7,9

- 5 lat

8,4

8,4

8,4

8,4

8,5

8,5

8,5

8,8

9,2

9,4

9,3

9,5

8,7

- powy˝ej 5 lat

7,1

7,4

7,4

7,5

7,4

7,4

7,4

7,7

7,9

8,0

8,6

8,7

8,3

7,6

7,7

7,7

7,7

7,8

7,8

7,8

8,1

8,4

8,5

8,7

8,8

8,1

- 1 roku

7,6

7,5

7,5

7,9

8,1

8,1

8,3

8,6

9,1

9,3

9,4

9,3

9,3

- 2 lat

8,4

8,3

8,3

8,7

8,9

9,1

9,2

9,5

10,0

10,1

10,1

10,0

9,9

- 3 lat

7,7

7,8

7,8

8,2

8,3

8,4

8,4

8,6

9,1

9,3

9,4

9,3

9,2

- 5 lat

7,3

7,3

7,3

7,6

7,8

7,8

7,9

8,1

8,5

8,7

8,9

8,8

8,8

- powy˝ej 5 lat

7,8

7,8

7,8

8,1

8,4

8,6

8,6

8,9

9,4

9,6

9,5

9,4

9,3

7,7

7,6

7,6

8,0

8,2

8,3

8,4

8,6

9,1

9,3

9,4

9,3

9,3

- 1 roku

6,5

6,5

6,5

6,9

6,9

6,9

6,8

7,5

8,2

8,2

8,3

8,3

8,3

- 2 lat

6,6

6,6

6,6

7,1

7,1

7,1

7,1

7,7

8,5

8,5

8,6

8,6

8,6

- 3 lat

6,5

6,6

6,6

7,0

7,0

7,0

7,0

7,5

8,3

8,4

8,5

8,5

8,5

- 5 lat

6,6

6,6

6,6

7,0

7,0

7,0

7,0

7,5

8,2

8,3

8,4

8,4

8,4

- powy˝ej 5 lat

6,6

6,6

6,6

7,0

7,0

7,0

7,0

7,6

8,4

8,4

8,5

8,5

8,5

6,6

6,6

6,6

7,0

7,0

7,0

7,0

7,6

8,4

8,4

8,5

8,5

8,5

- 1 roku

13,5

13,5

13,9

12,1

12,5

12,4

12,7

12,8

13,1

13,3

12,6

12,8

12,7

- 2 lat

13,0

12,5

12,0

11,6

11,9

11,9

12,3

12,4

12,7

12,8

12,7

12,7

12,7

- 3 lat

12,9

12,6

12,3

11,5

11,8

12,0

12,1

12,6

12,9

13,2

13,0

13,1

12,9

- 5 lat

11,6

11,5

11,5

11,0

11,2

11,2

11,2

11,5

11,7

11,8

11,7

11,6

11,5

- powy˝ej 5 lat

10,8

10,8

10,8

9,7

9,9

10,0

10,0

10,3

10,8

10,8

10,7

10,6

10,5

Ogó∏em

12,6

12,6

12,7

11,3

11,7

11,6

11,8

11,9

12,3

12,4

12,2

12,1

12,0

Ogó∏em gospodarstwa domowe

Kredyty dla przedsi´biorstw
Udzielone w rachunku bie˝àcym
Udzielone na okres:

Ogó∏em
Kredyty dla
domowych
Kredyty
dlagospodarstw
gospodarstw
domowych
Udzielone w rachunku bie˝àcym
Kredyty konsumenckie udzielone na okres:

Ogó∏em
Kredyty mieszkaniowe
udzielone
na okres:
Kredyty
mieszkaniowe
udzielone
na okres:

Ogó∏em
Kredyty dla
indywidualnych
udzielone na
Kredyty
dlaprzedsi´biorców
przedsi´biorców
indywidualnych
okres:
udzielone
na okres:

Ogó∏em
Kredyty na cele rolnicze udzielone na okres:

Ogó∏em
Kredyty pozosta∏e udzielone na okres:

12,1

12,1

12,0

11,6

11,6

11,6

11,6

11,8

12,2

12,3

12,5

12,4

12,1

Ogó∏em przedsi´biorstwa i konsumenckie

9,6

9,6

9,5

9,3

9,5

9,6

9,6

9,9

10,3

10,5

10,7

10,5

10,4

Ogó∏em kredyty z∏otowe

9,2

9,1

9,0

8,9

9,2

9,3

9,3

9,7

10,1

10,3

10,6

10,3

10,3
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TABELA VI
Bilans zagregowany pozosta∏ych monetarnych instytucji
finansowych – stan w mln z∏
AKTYWA
2003

Wyszczególnienie

2004

XII

I

II

303.808,30

301.603,00

309.050,30

307.637,30

- monetarne instytucje finansowe

40.671,70

36.917,20

42.304,90

41.530,90

- sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych

19.559,40

18.601,20

19.050,90

18.525,70

243.577,20

246.084,60

247.694,50

247.580,70

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od podmiotów krajowych

- pozosta∏e sektory krajowe1
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane przez podmioty krajowe

III

107.096,60

111.533,80

108.127,30

108.206,70

- monetarne instytucje finansowe

14.840,00

18.383,60

14.943,50

10.434,60

- sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych

89.301,40

90.312,70

90.524,60

95.148,50

2.955,20

2.837,50

2.659,20

2.623,60

7.487,50

7.387,20

7.328,50

7.327,40

- monetarne instytucje finansowe

1.267,90

1.334,70

1.338,30

1.341,30

- pozosta∏e sektory krajowe1

6.219,60

6.052,50

5.990,20

5.986,10

Aktywa zagraniczne

55.816,30

54.033,50

56.180,30

63.625,50

Aktywa trwa∏e2

28.809,00

28.794,10

28.919,40

28.996,60

Pozosta∏e aktywa

24.415,00

24.594,40

25.651,40

25.508,00

527.432,70

527.946,00

535.257,20

541.301,50

- pozosta∏e sektory krajowe1
Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez podmioty krajowe

Aktywa ogó∏em

1

Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy.

2

Z wy∏àczeniem aktywów trwa∏ych finansowych uj´tych w wierszu „Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez podmioty krajowe”.

TABELA VI
Bilans zagregowany pozosta∏ych monetarnych instytucji
finansowych – stan w mln z∏
PASYWA
2003

Wyszczególnienie

2004

XII

I

II

350.621,00

347.520,40

350.790,60

356.083,30

- monetarne instytucje finansowe

31.750,00

33.923,30

35.047,70

35.613,30

- instytucje rzàdowe szczebla centralnego

10.587,90

10.328,50

10.315,50

13.587,90

308.283,10

303.268,60

305.427,40

306.882,10

- bie˝àce

107.997,60

103.470,50

106.103,00

110.958,90

- terminowe

200.248,60

199.762,50

199.290,50

195.891,90

36,9

35,6

33,9

31,3

0

0

0

0

4.538,10

4.655,60

4.804,00

5.061,30

Depozyty i inne zobowiàzania wobec podmiotów krajowych

- pozosta∏e sektory krajowe1

- z terminem wypowiedzenia
- operacje z przyrzeczeniem odkupu
Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
Kapita∏ i rezerwy

III

83.886,90

83.896,40

84.401,70

84.825,60

Fundusze podstawowe

43.455,90

43.363,30

43.466,80

43.632,30

Fundusze uzupe∏niajàce

1.012,80

1.029,30

1.129,70

1.179,30

39.418,20

39.503,80

39.805,20

40.014,00

Pasywa zagraniczne

47.279,10

47.052,40

48.343,70

47.591,90

Pozosta∏e pasywa

41.107,60

44.821,20

46.917,20

47.739,40

527.432,70

527.946,00

535.257,20

541.301,50

Rezerwy

Pasywa ogó∏em

1
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2004
IV

V

VI

VII

VIII

IX

310.021,70

310.775,70

309.925,10

309.373,80

317.354,70

314.283,80

331.273,80

X

322.181,40

XI

316.366,10

XII

38.569,30

43.639,30

41.133,90

42.414,80

46.965,70

42.991,30

41.938,60

43.767,90

44.927,40

19.804,40

18.629,70

19.349,00

19.514,70

19.472,20

19.453,80

20.499,80

21.745,70

20.545,70

251.648,00

248.506,70

249.442,20

247.444,30

250.916,80

251.838,70

268.835,40

256.667,80

250.893,00

103.766,30

101.763,00

109.343,60

108.941,50

104.525,00

112.193,50

110.007,30

105.701,50

110.452,40

9.619,00

8.961,50

16.337,50

16.086,50

12.690,60

16.863,50

14.237,20

9.277,70

14.716,40

91.437,20

90.022,30

90.188,40

89.962,00

89.160,10

93.059,90

93.500,60

94.244,00

93.025,50

2.710,10

2.779,20

2.817,70

2.893,00

2.674,30

2.270,10

2.269,50

2.179,80

2.710,50

7.222,10

7.084,10

7.133,50

7.259,40

7.378,80

7.570,00

7.546,10

7.565,30

7.644,90

1.347,70

1.169,20

1.192,00

1.294,10

1.446,50

1.457,60

1.460,90

1.461,90

1.125,50

5.874,40

5.914,90

5.941,50

5.965,30

5.932,30

6.112,40

6.085,20

6.103,40

6.519,40

72.291,30

73.615,30

72.631,80

73.339,00

74.236,20

73.884,80

76.882,30

82.939,00

84.063,70

29.102,30

29.157,00

28.938,30

29.095,80

29.225,40

29.318,60

29.378,00

29.545,60

29.748,90

27.488,10

28.176,30

27.484,20

28.094,50

28.987,10

28.567,70

30.024,00

30.407,50

29.499,70

549.891,80

550.571,40

555.456,50

556.104,00

561.707,20

565.818,40

585.111,50

578.340,30

577.775,70

IV

V

VI

VIII

IX

360.515,70

358.940,10

364.548,40

364.146,90

367.599,60

371.069,90

388.344,30

377.621,70

381.465,20

34.295,20

35.086,60

35.537,10

36.306,20

35.778,40

39.340,50

37.199,00

39.355,50

35.373,80

12.575,40

11.655,80

11.869,50

12.080,00

12.429,00

12.251,20

12.301,40

14.426,70

12.182,70

313.645,10

312.197,70

317.141,80

315.760,70

319.392,20

319.478,20

338.843,90

323.839,50

333.908,70

108.303,90

114.249,90

117.836,00

111.941,10

117.267,30

117.823,70

130.370,90

124.259,00

124.169,90

205.310,40

197.130,00

196.573,80

200.769,70

199.249,60

198.435,10

204.754,60

195.950,40

203.963,90

30,8

30,1

28,1

26,8

25,9

25,4

25,3

26

28,8

0

787,7

2.703,90

3.023,10

2.849,40

3.194,00

3.693,10

3.604,10

5.746,10

2004
VII

X

XI

XII

5.122,60

4.918,20

5.139,30

5.376,60

5.599,20

5.620,40

5.133,00

4.744,20

4.653,10

83.467,80

85.102,20

86.622,30

86.768,90

86.973,90

87.416,90

87.311,90

87.313,10

88.236,80

42.456,50

44.349,20

45.616,80

45.642,80

45.674,60

45.693,90

45.715,80

45.746,10

46.306,00

711,6

633,4

709

706

677

1.107,80

1.138,70

1.307,40

1.644,00

40.299,70

40.119,60

40.296,50

40.420,10

40.622,30

40.615,20

40.457,40

40.259,60

40.286,80

50.836,20

51.949,50

49.610,20

49.659,40

49.884,20

49.639,50

49.856,30

50.386,00

50.861,30

49.949,50

49.661,40

49.536,30

50.152,20

51.650,30

52.071,70

54.466,00

58.275,30

52.559,30

549.891,80

550.571,40

555.456,50

556.104,00

561.707,20

565.818,40

585.111,50

578.340,30

577.775,70
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TABELA VII
Bilans NBP – stan w mln z∏
AKTYWA
2003

Wyszczególnienie

2004

XII

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od podmiotów krajowych
- pozosta∏e monetarne instytucje finansowe

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane przez podmioty krajowe

II

III

4.711,40

4.711,50

4.883,50

4.625,90

4.687,50

4.688,20

4.860,40

4.602,00

0

0

0

0

23,9

23,3

23,1

23,9

- sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych
- pozosta∏e sektory krajowe1

I

529,4

537,3

546,3

541,8

- pozosta∏e monetarne instytucje finansowe

145,6

144,5

144,6

144,8

- sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych

383,8

392,8

401,7

397

80,8

81,7

82,9

82,4

Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez podmioty krajowe
- pozosta∏e monetarne instytucje finansowe
- pozosta∏e sektory krajowe1
Aktywa zagraniczne
Aktywa trwa∏e2
Pozosta∏e aktywa
Aktywa ogó∏em

1

0

0

0

0

80,8

81,7

82,9

82,4

132.807,70

147.409,60

152.981,00

147.493,70

1.780,10

1.779,90

1.790,30

1.796,70

631,5

621,7

583,8

615,6

140.540,90

155.141,70

160.867,80

155.156,10

Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy.

2Z

wy∏àczeniem aktywów trwa∏ych finansowych uj´tych w wierszu „Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez

podmioty krajowe”.

TABELA VII
Bilans NBP – stan w mln z∏
PASYWA
2003

Wyszczególnienie

XII

2004
I

II

III

Pieniàdz gotówkowy w obiegu

54.176,60

52.352,10

53.267,90

53.834,80

Depozyty podmiotów krajowych

32.987,60

23.590,00

29.464,10

31.732,30

- pozosta∏e monetarne instytucje finansowe

12.152,30

6.339,60

10.735,20

9.190,20

- instytucje rzàdowe szczebla centralnego

10.786,50

22.656,20

20.615,50

23.487,30

- pozosta∏e sektory krajowe1
Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
Kapita∏ i rezerwy
Fundusze podstawowe
Rezerwy
Pasywa zagraniczne
Pozosta∏e pasywa
Pasywa ogó∏em
ogó∏em
Pasywa

1

222

651,2

468,3

381,6

310,1

14.202,00

17.741,00

14.277,60

9.855,30

2.804,60

2.596,60

2.607,60

2.618,00

1.845,10

1.845,10

1.845,10

1.845,10

959,5

751,5

762,5

772,9

5.456,70

8.665,10

10.730,40

9.665,20

40.311,00

44.322,80

48.252,00

46.195,20

140.540,90

155.141,70

160.867,80

155.156,10

Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje samorzàdowe, fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz sektor niefinansowy.
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2004
IV

V

VI

VII

X

XI

XII

4.586,50

4.585,80

4.470,40

4.469,90

4.469,50

VIII

4.387,20

IX

4.386,90

4.386,30

4.261,20

4.562,40

4.561,90

4.441,40

4.440,70

4.440,80

4.358,50

4.358,40

4.358,20

4.233,70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,1

23,9

29

29,2

28,7

28,7

28,5

28,1

27,5

144,9

145

145,1

145,2

145,4

145,5

145,6

115,5

114,8

144,9

145

145,1

145,2

145,4

145,5

145,6

115,5

114,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82,4

82,4

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82,4

82,4

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9

148.196,60

144.582,80

141.332,20

135.537,60

141.050,00

135.439,10

125.908,00

123.727,00

114.978,50

1.840,80

1.850,40

1.872,00

1.912,60

1.914,30

1.920,30

1.933,10

1.943,20

1.970,20

1.151,00

2.247,60

3.597,00

7.656,20

5.101,90

8.227,70

11.616,90

17.345,80

432,5

156.002,20

153.494,00

151.497,60

149.802,40

152.762,00

150.200,70

144.071,40

147.598,70

121.838,10

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

56.644,60

54.575,30

54.875,70

55.266,10

56.064,50

55.353,80

55.554,40

54.955,00

55.924,90

31.265,80

32.808,50

30.953,30

31.198,00

34.864,00

27.003,70

28.851,10

35.362,50

28.253,10

6.949,70

11.667,80

8.945,50

9.544,20

15.208,30

7.880,60

9.306,30

8.765,10

13.299,90

23.701,10

20.720,50

21.586,40

21.128,90

19.016,50

18.315,00

18.778,70

25.815,00

13.813,20

2004

615

420,2

421,4

524,9

639,2

808,1

766,1

782,4

1.140,00

8.993,00

8.331,90

15.616,40

15.316,40

11.916,40

16.316,40

13.316,40

8.216,40

13.556,40

2.627,60

2.638,30

2.874,20

2.877,40

2.887,60

2.897,10

2.906,20

2.916,50

2.924,60

1.845,10

1.845,10

2.058,60

2.058,60

2.058,60

2.058,60

2.058,60

2.058,60

2.058,60

782,5

793,2

815,6

818,8

829

838,5

847,6

857,9

866

8.078,30

11.684,00

9.157,70

7.060,40

8.929,00

10.595,00

5.230,90

7.600,70

4.948,70

48.392,90

43.456,00

38.020,30

38.084,10

38.100,50

38.034,70

38.212,40

38.547,60

16.230,40

156.002,20

153.494,00

151.497,60

149.802,40

152.762,00

150.200,70

144.071,40

147.598,70

121.838,10
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TABELA VIII
Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych –
stan w mln z∏
AKTYWA
2003

Wyszczególnienie

2004

XII

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od podmiotów krajowych
- sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych

I

263.160,50

II

264.709,10

III

266.768,50

266.130,30

19.559,40

18.601,20

19.050,90

18.525,70

243.601,10

246.107,90

247.717,60

247.604,60

92.640,40

93.543,00

93.585,50

98.169,10

89.685,20

90.705,50

90.926,30

95.545,50

2.955,20

2.837,50

2.659,20

2.623,60

6.300,40

6.134,20

6.073,10

6.068,50

188.624,00

201.443,10

209.161,30

211.119,20

Aktywa trwa∏e3

30.589,10

30.574,00

30.709,70

30.793,30

Pozosta∏e aktywa

20.286,80

21.393,70

22.571,60

22.194,80

601.601,20

617.797,10

628.869,70

634.475,20

- pozosta∏e sektory krajowe1
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane przez podmioty krajowe
- sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych
- pozosta∏e sektory krajowe1
Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y2 wyemitowane przez pozosta∏e sektory krajowe1
Aktywa zagraniczne

Aktywa ogó∏em

1

Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy.

2

¸àcznie z prawami poboru, jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz aktywami trwa∏ymi finansowymi.

3

Z wy∏àczeniem finansowych aktywów trwa∏ych uj´tych w wierszu „Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez
podmioty krajowe”.

TABELA VIII
Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych –
stan w mln z∏
PASYWA
2003

Wyszczególnienie

2004

XII

Pieniàdz gotówkowy w obiegu

I

49.416,90

Depozyty i inne zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych szczebla centralnego

II

48.529,70

III

49.604,30

49.906,00

21.374,40

32.984,70

30.931,00

37.075,20

308.934,30

303.736,90

305.809,00

307.192,20

- bie˝àce

108.646,00

103.938,80

106.484,60

111.269,00

- terminowe

200.251,40

199.762,50

199.290,50

195.891,90

36,9

35,6

33,9

31,3

0

0

0

0

3.754,50

3.868,50

3.993,50

4.337,20

Kapita∏ i rezerwy

85.423,60

85.158,30

85.671,00

86.102,30

Pasywa zagraniczne

52.735,80

55.717,50

59.074,10

57.257,10

Pozosta∏e pasywa

81.418,60

89.144,00

95.169,20

93.934,60

Saldo operacji wzajemnych monetarnych instytucji finansowych

-1.456,90

-1.342,50

-1.382,40

-1.329,40

601.601,20

617.797,10

628.869,70

634.475,20

Depozyty i inne zobowiàzania wobec pozosta∏ych sektorów krajowych1

- z terminem wypowiedzenia
- operacje z przyrzeczeniem odkupu
Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

Pasywa ogó∏em

1
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2004
IV
271.476,50

V

VI

VII

VIII

267.160,30

268.820,20

266.988,20

270.417,70

IX
271.321,20

X

XI

289.363,70

XII

278.441,60

271.466,20

19.804,40

18.629,70

19.349,00

19.514,70

19.472,20

19.453,80

20.499,80

21.745,70

20.545,70

251.672,10

248.530,60

249.471,20

247.473,50

250.945,50

251.867,40

268.863,90

256.695,90

250.920,50

94.147,30

92.801,50

93.006,10

92.855,00

91.834,40

95.330,00

95.770,10

96.423,80

95.736,00

91.437,20

90.022,30

90.188,40

89.962,00

89.160,10

93.059,90

93.500,60

94.244,00

93.025,50

2.710,10

2.779,20

2.817,70

2.893,00

2.674,30

2.270,10

2.269,50

2.179,80

2.710,50

5.956,80

5.997,30

6.022,40

6.046,20

6.013,20

6.193,30

6.166,10

6.184,30

6.600,30

220.487,90

218.198,10

213.964,00

208.876,60

215.286,20

209.323,90

202.790,30

206.666,00

199.042,20

30.943,10

31.007,40

30.810,30

31.008,40

31.139,70

31.238,90

31.311,10

31.488,80

31.719,10

23.462,30

26.063,00

26.730,40

31.477,90

28.957,40

31.643,40

36.625,70

42.874,60

24.782,80

646.473,90

641.227,60

639.353,40

637.252,30

643.648,60

645.050,70

662.027,00

662.079,10

629.346,60

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

51.467,80

50.214,40

50.993,30

50.932,90

50.201,80

50.539,20

50.076,30

50.775,50

2004
50.524,90

36.276,50

32.376,30

33.455,90

33.208,90

31.445,50

30.566,20

31.080,10

40.241,70

25.995,90

314.260,10

312.617,90

317.563,20

316.285,60

320.031,40

320.286,30

339.610,00

324.621,90

335.048,70

108.702,90

114.670,10

118.257,40

112.466,00

117.906,50

118.631,80

131.137,00

125.041,40

125.004,90

205.526,40

197.130,00

196.573,80

200.769,70

199.249,60

198.435,10

204.754,60

195.950,40

204.268,90

30,8

30,1

28,1

26,8

25,9

25,4

25,3

26

28,8

0

787,7

2.703,90

3.023,10

2.849,40

3.194,00

3.693,10

3.604,10

5.746,10

4.351,70

4.143,60

4.273,10

4.461,30

4.679,60

4.927,80

4.066,60

3.567,40

3.378,30

84.747,70

86.571,30

88.304,50

88.352,20

88.415,00

88.856,40

88.757,20

88.767,70

90.035,90

58.914,50

63.633,50

58.767,90

56.719,80

58.813,20

60.234,50

55.087,20

57.986,70

55.810,00

98.342,40

93.117,40

87.556,60

88.236,30

89.750,80

90.106,40

92.678,40

96.822,90

68.789,70

-1.886,80

-1.446,80

-1.092,70

-1.005,10

-419,8

-128,7

208,3

-5,5

-487,4

646.473,90

641.227,60

639.353,40

637.252,30

643.648,60

645.050,70

662.027,00

662.079,10

629.346,60
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TABELA IXa
Poda˝ pieniàdza M3

Wyszczególnienie

2003

2004

XII

I

II

III

1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków)

49.417,00

48.529,70

49.604,20

49.906,00

- pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków)

54.176,60

52.352,10

53.267,90

53.834,80

4.759,70

3.822,40

3.663,60

3.928,80

108.646,00

103.938,80

106.484,60

111.269,00

- gospodarstwa domowe

57.030,50

55.828,70

57.636,80

57.555,90

w tym osoby prywatne

47.367,00

47.208,40

49.416,60

49.189,60

4.331,60

3.955,80

4.152,90

4.453,60

35.593,90

32.466,30

32.603,00

36.646,80

- instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych

3.721,20

3.442,70

3.434,90

3.478,30

- instytucje samorzàdowe

7.007,00

7.211,40

7.962,70

8.317,10

961,9

1.033,90

694,3

817,3

PIENIÑDZ M1 (1 + 2)

158.063,00

152.468,50

156.088,80

161.175,00

3. Depozyty i inne zobowiàzania z terminem pierwotnym do 2 lat (w∏àcznie) i zablokowane

- gotówka w kasach banków
2. Depozyty i inne zobowiàzania bie˝àce

- niemonetarne instytucje finansowe
- przedsi´biorstwa

- fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych

179.665,00

179.209,50

178.878,70

175.666,00

- gospodarstwa domowe

135.374,70

136.003,80

135.906,00

133.903,10

w tym osoby prywatne

133.871,80

134.501,90

134.387,30

132.489,80

4.609,90

3.932,20

3.751,40

3.875,20

32.642,20

31.214,20

30.514,40

29.447,20

- instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych

4.855,40

4.877,10

4.915,20

4.995,90

- instytucje samorzàdowe

1.784,10

2.744,60

3.260,30

2.906,40

398,5

437,6

531,4

538,3

36,4

35,1

33,3

30,8

337.764,30

331.713,10

335.000,80

336.871,80

- niemonetarne instytucje finansowe
- przedsi´biorstwa

- fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych
4. Depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesi´cy (w∏àcznie)
PIENIÑ¢DZM2
M2(M1
(M1++33+
4)
PIENIÑDZ
+ 4)
5. Operacje z przyrzeczeniem odkupu
6. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe z terminem pierwotnym do 2 lat (w∏àcznie)
5++6)
PIENIÑDZ M3 (M2 + 5
6)
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0

0

0

0

2.284,60

2.174,40

2.301,20

2.411,20

340.048,90

333.887,50

337.302,00

339.283,00
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2004
IV

V

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

51.467,90

50.214,40

50.524,90

50.993,40

50.932,90

50.201,80

50.539,20

X

50.076,20

50.775,50

56.644,60

54.575,30

54.875,70

55.266,10

56.064,50

55.353,80

55.554,40

54.955,00

55.924,90

5.176,80

4.360,90

4.350,80

4.272,80

5.131,60

5.152,00

5.015,20

4.878,70

5.149,40

108.703,00

114.670,10

118.257,40

112.466,10

117.906,50

118.631,80

131.137,00

125.041,40

125.004,90

56.822,90

56.915,30

57.707,50

57.328,10

57.519,20

57.168,30

62.691,70

57.071,20

58.644,40

48.286,60

48.322,60

48.791,70

48.227,50

47.854,30

47.601,70

53.247,70

46.891,80

46.715,50

5.059,30

4.786,90

4.985,40

4.543,70

5.076,40

4.898,80

15.047,60

7.484,10

6.267,20

34.492,30

39.068,80

41.545,60

37.323,00

41.553,50

42.341,50

39.545,00

45.004,00

44.989,40

3.469,00

3.528,20

3.642,20

3.762,80

4.028,60

3.903,90

3.854,10

4.131,20

3.985,10

7.753,50

9.240,10

8.997,20

8.484,20

8.583,30

9.187,20

8.790,30

9.943,90

9.103,50

1.106,00

1.130,70

1.379,50

1.024,40

1.145,60

1.132,10

1.208,30

1.407,00

2.015,30

160.170,80

164.884,60

168.782,30

163.459,40

168.839,50

168.833,50

181.676,20

175.117,60

175.780,40

185.392,70

176.537,00

176.335,40

180.574,10

179.032,50

177.909,20

184.510,80

177.813,40

186.723,00

133.430,40

131.436,20

130.491,30

130.637,90

131.104,80

130.599,80

128.278,20

130.854,80

133.920,70

131.822,90

129.994,60

128.932,70

129.025,90

129.584,90

129.036,10

126.625,60

129.338,30

132.046,30

4.597,20

3.783,50

3.474,20

3.304,10

2.976,20

3.389,00

6.903,70

3.908,50

5.069,30

37.815,80

32.312,10

33.753,10

36.678,40

35.168,70

34.208,00

38.563,40

33.606,00

40.184,60

4.997,10

5.013,20

5.038,90

5.219,00

4.963,60

5.047,10

5.204,90

5.016,60

4.952,80

3.805,30

3.236,10

3.145,00

3.807,60

3.745,30

3.969,70

4.749,90

3.746,20

2.217,20

746,9

755,9

432,8

927,2

1.074,00

695,6

810,6

681,2

378,3

30,4

29,6

27,6

26,4

25,5

23,8

21,8

20,5

20

345.594,00

341.451,20

345.145,30

344.060,00

347.897,50

346.766,50

366.208,80

352.951,50

362.523,40
5.746,10

0

787,7

2.703,90

3.023,10

2.849,40

3.194,00

3.693,10

3.604,10

2.186,60

2.091,70

2.137,90

2.161,70

2.230,20

2.287,90

1.950,20

1.238,50

1.200,60

347.780,60

344.330,60

349.987,20

349.244,80

352.977,10

352.248,50

371.852,20

357.794,10

369.470,10
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TABELA IXb
Czynniki kreacji pieniàdza M3 (stan w mln z∏)

Wyszczególnienie
Aktywa zagraniczne netto

2003
XII

2004
I

II

III

135.888,20

145.725,60

150.087,30

153.862,20

- aktywa zagraniczne

188.624,00

201.443,10

209.161,40

211.119,20

- pasywa zagraniczne

52.735,80

55.717,50

59.074,10

57.257,10

270.568,50

271.805,30

273.653,70

272.907,20

Nale˝noÊci
Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

258.935,90

260.468,30

262.574,40

261.894,20

- gospodarstwa domowe

101.970,30

102.577,10

103.297,70

104.148,30

w tym osoby prywatne

73.947,80

74.343,80

74.812,30

75.474,80

10.693,30

10.383,90

10.398,50

10.412,50

130.111,20

132.313,30

133.187,30

132.141,20

- niemonetarne instytucje finansowe
- przedsi´biorstwa
- instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych

826,3

833,5

834,1

838,6

10.475,70

10.362,60

10.335,30

10.138,00

4.859,10

3.997,80

4.521,50

4.215,50

5.332,20

5.202,70

5.006,10

4.944,50

701,3

574,3

583,1
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- przedsi´biorstwa

2.253,90

2.263,20

2.076,10

2.100,70

- instytucje samorzàdowe

2.377,00

2.365,10

2.346,90

2.320,80

6.300,40

6.134,40

6.073,20

6.068,60

- niemonetarne instytucje finansowe

4.707,00

4.494,50

4.427,70

4.350,30

- przedsi´biorstwa

1.593,50

1.639,90

1.645,50

1.718,30

70.158,40

59.596,40

61.842,60

60.321,70

91.532,80

92.581,10

92.773,50

97.396,90

4.043,90

4.054,10

4.023,80

4.008,70

87.308,20

88.340,40

88.579,40

93.224,70

- instytucje samorzàdowe
- fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
- niemonetarne instytucje finansowe

Papiery wartoÊciowe z prawem do kapita∏u i udzia∏y

Zad∏u˝enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego
Nale˝noÊci od instytucji rzàdowych szczebla centralnego
- kredyty
- papiery d∏u˝ne
Zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych szczebla centralnego
D∏ugoterminowe zobowiàzania finansowe
Depozyty z term. pierwot. pow. 2 lat oraz z term. wypowiedzenia pow. 3 miesi´cy

21.374,40

32.984,70

30.930,90

37.075,20

106.127,80

105.911,80

106.202,60

106.447,90

20.587,00

20.553,50

20.412,40

20.226,40

- gospodarstwa domowe

17.488,00

17.730,10

17.547,80

17.400,60

w tym osoby prywatne

17.369,50

17.608,40

17.426,50

17.281,20

- niemonetarne instytucje finansowe

1.779,90

1.753,10

1.752,80

1.737,20

- przedsi´biorstwa

1.150,40

924,8

970,1

946,9

140,9

124,9

125,2

126,7

26,5

20,6

16,4

15

1,3

0,1

0,1

0,1

- instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych
- instytucje samorzàdowe
- fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe z terminem pierwotnym powy˝ej 2 lat
Kapita∏ i rezerwy
Aktywa trwa∏e (bez aktywów finansowych)
Saldo pozosta∏ych pozycji netto
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117,3

200

119,2

119,2

85.423,60

85.158,30

85.671,00

86.102,30

30.589,10

30.574,00

30.709,70

30.793,30

-61.027,50

-67.902,10

-72.788,70

-72.153,50
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2004
IV

V

VI

VII

IX

X

161.573,40

154.564,60

155.196,10

152.156,80

156.473,00

VIII

149.089,30

147.703,10

148.679,30

XI

143.232,10

XII

220.487,90

218.198,00

213.964,00

208.876,60

215.286,10

209.323,90

202.790,30

206.666,00

199.042,10

58.914,50

63.633,50

58.767,90

56.719,80

58.813,20

60.234,50

55.087,20

57.986,70

55.810,10

277.933,50

273.325,00

274.558,70

272.582,10

275.897,60

277.005,20

294.979,60

284.009,00

278.412,50

266.934,00

262.154,00

263.317,50

261.266,50

264.850,00

266.282,00

284.309,10

273.395,00

266.810,40

107.785,40

108.730,10

109.456,60

109.854,40

111.940,10

112.914,10

128.637,10

117.053,30

115.485,90

78.290,80

78.898,30

79.614,80

80.014,00

81.964,10

83.044,20

98.784,70

87.299,60

86.370,40

10.722,90

10.346,70

10.752,60

10.700,00

10.508,50

10.352,90

10.864,90

10.291,90

9.568,20

132.315,40

128.630,20

128.447,10

126.103,30

127.728,50

127.834,80

128.588,60

128.596,40

125.093,10

847,6

823,6

815

815,7

768,5

765,6

773,2

754,2

773,3

10.092,40

10.058,40

10.034,00

10.067,70

10.334,00

10.370,20

10.621,10

10.643,50

11.086,50

5.170,20

3.565,10

3.812,30

3.725,20

3.570,50

4.044,40

4.824,20

6.055,60

4.803,40

5.042,60

5.173,60

5.218,70

5.269,40

5.034,30

4.529,80

4.504,30

4.429,70

5.001,70

587,2

586

568,2

612

451,5

535,9

503

487,6

602,1

2.122,90

2.193,20

2.249,50

2.281,00

2.222,70

1.734,30

1.766,40

1.692,20

2.108,40

2.332,50

2.394,40

2.400,90

2.376,40

2.360,10

2.259,70

2.234,80

2.249,90

2.291,20

5.956,90

5.997,40

6.022,50

6.046,20

6.013,30

6.193,40

6.166,20

6.184,30

6.600,40

4.335,10

4.355,60

4.390,30

4.407,60

4.365,80

4.487,30

4.451,60

4.474,40

4.776,90

1.621,80

1.641,80

1.632,20

1.638,60

1.647,40

1.706,10

1.714,50

1.709,90

1.823,50

57.369,90

60.257,80

59.834,30

60.098,40

60.922,20

65.273,20

65.240,20

56.798,80

69.394,10

93.646,50

92.634,10

93.290,10

93.307,30

92.367,80

95.839,50

96.320,20

97.040,60

95.390,00

4.371,40

4.841,10

5.346,60

5.560,70

5.419,50

4.909,40

4.910,30

4.916,00

4.539,50

89.104,70

87.627,90

87.787,40

87.585,60

86.800,10

90.800,30

91.265,70

91.994,10

90.734,30

36.276,60

32.376,30

33.455,80

33.209,00

31.445,60

30.566,20

31.080,10

40.241,70

25.995,90

105.003,10

107.285,60

108.664,40

108.669,10

108.753,40

109.505,40

109.126,40

107.033,10

107.717,70

20.134,40

20.593,40

20.238,90

20.196,00

20.217,50

20.527,50

20.247,20

18.142,50

17.554,80

17.275,50

17.125,90

16.927,20

16.890,60

16.977,80

17.458,70

17.199,80

15.081,60

14.591,60

17.156,60

17.004,20

16.807,20

16.761,80

16.840,20

17.292,70

17.017,60

14.885,50

14.371,90

1.720,20

2.158,70

2.127,70

2.129,30

2.073,70

1.940,10

1.929,30

1.989,30

1.947,10

998,2

972,7

1.049,70

1.035,90

1.015,50

964,6

947

887,7

824,2

123,7

114,9

121,3

127,2

136,9

149,4

156,7

166,6

177,2

16,7

221,2

13

13

13,6

14,5

14,4

17,2

14,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

121

120,9

121,1

120,9

120,9

121,5

122

122,9

127

84.747,70

86.571,30

88.304,50

88.352,20

88.415,00

88.856,40

88.757,20

88.767,70

90.035,90

30.943,10

31.007,40

30.810,30

31.008,40

31.139,70

31.238,90

31.311,10

31.488,80

31.719,10

-75.036,20

-67.538,50

-61.747,70

-57.931,80

-62.702,00

-60.852,80

-58.255,30

-56.148,80

-45.569,90
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TABELA X
Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji – stany w mln z∏

Wyszczególnienie

2003

2004

XII

I

II

III

Aktywa zagraniczne netto

127.351,00

138.744,50

142.250,70

137.828,50

Oficjalne aktywa rezerwowe

127.804,90

142.417,30

147.965,60

142.375,70

4.635,30

4.635,20

4.806,20

4.549,10

- kredyt redyskontowy

0

0

0

0

- kredyt lombardowy

0

0

171

0

Kredyt refinansowy

- kredyt na realizacj´ programów post´powania naprawczego

0

0

0

0

- kredyt na inwestycje centralne

3.287,50

3.287,50

3.287,50

3.201,40

- kredyt inny

1.347,70

1.347,70

1.347,70

1.347,70

0

0

0

0

-6.000,00

-9.500,00

-6.000,00

-2.000,00

- kredyt aukcyjny

0

0

0

0

- lokaty aukcyjne

0

0

0

0

-6.000,00

-9.500,00

-6.000,00

-2.000,00

Zad∏u˝enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego

-10.402,70

-22.263,30

-20.213,70

-23.090,30

Saldo pozosta∏ych pozycji (netto)

-49.265,90

-53.309,10

-56.886,80

-54.267,20

66.317,70

58.307,40

63.956,30

63.020,10

- pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków)

54.176,60

52.352,10

53.267,90

53.834,80

- rachunki bie˝àce banków

12.126,40

5.940,60

10.673,60

9.170,10

14,7

14,7

14,9

15,3

- kredyty niesp∏acone w terminie
Operacje otwartego rynku (netto)

- bony pieni´˝ne NBP

Pieniàdz rezerwowy banku centralnego

- rachunki rezerw obowiàzkowych
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2004
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

140.118,40

132.898,80

132.174,50

128.477,20

132.121,00

124.844,00

120.677,10

116.126,30

110.029,70

143.094,50

139.102,70

136.018,80

130.276,40

135.760,30

130.353,50

120.722,50

118.654,10

109.996,30

4.549,00

4.549,00

4.433,30

4.433,30

4.433,30

4.351,40

4.351,40

4.351,30

4.230,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.201,40

3.201,40

3.119,50

3.119,50

3.119,50

3.037,60

3.037,60

3.037,60

2.950,70

1.347,60

1.347,60

1.313,90

1.313,80

1.313,80

1.313,80

1.313,80

1.313,80

1.280,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.100,00

-400

-7.800,00

-7.500,00

-4.100,00

-8.500,00

-5.500,00

-400

-5.740,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.100,00

-400

-7.800,00

-7.500,00

-4.100,00

-8.500,00

-5.500,00

-400

-5.740,00

-23.701,10

-20.720,50

-21.586,40

-21.128,90

-19.016,50

-18.315,00

-18.778,70

-25.815,00

-13.813,20

-56.338,90

-50.088,40

-43.404,30

-40.817,70

-42.166,70

-39.147,70

-36.885,30

-30.544,80

-25.534,80

63.527,40

66.238,90

63.817,10

63.463,90

71.271,10

63.232,60

63.864,40

63.717,90

69.172,50

56.644,60

54.575,30

54.875,70

55.266,10

56.064,50

55.353,80

55.554,40

54.955,00

55.924,90

6.867,10

11.648,10

8.925,60

8.181,10

15.190,30

7.862,60

8.289,20

8.746,20

13.230,40

15,7

15,5

15,8

16,7

16,3

16,3

20,8

16,7

17,1
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TABELA I
Podstawowe dane statystyczne
Informacje zawarte w tabeli I podane sà za „Biuletynem Statystycznym” G∏ównego Urz´du
Statystycznego (GUS). Definicje odnoszàce si´ do kategorii zamieszczonych w tej tabeli zawarte sà
w publikacjach GUS.
1. Dane w pkt. 1, 2, 6, 7, 10 i 12 obejmujà podmioty gospodarki narodowej, bez wzgl´du
na charakter w∏asnoÊci, tj. zaliczane do sektora publicznego (podmioty stanowiàce w∏asnoÊç paƒstwowà, jednostek samorzàdu terytorialnego oraz w∏asnoÊç mieszanà z przewagà kapita∏u podmiotów sektora publicznego) i prywatnego.
2. Sektor przedsi´biorstw obejmuje podmioty, prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie: leÊnictwa, ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià us∏ugowà; rybo∏ówstwa w wodach morskich; górnictwa i kopalnictwa; przetwórstwa przemys∏owego; wytwarzania i zaopatrywania w energi´
elektrycznà, gaz i wod´; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów
mechanicznych, motocykli oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego, hoteli i restauracji;
transportu, gospodarki magazynowej i ∏àcznoÊci; obs∏ugi nieruchomoÊci, wynajmu maszyn
i urzàdzeƒ bez obs∏ugi operatorskiej, wypo˝yczania artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego;
informatyki; pozosta∏ych us∏ug zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej; odprowadzania Êcieków, wywozu Êmieci, us∏ug sanitarnych i pokrewnych; rekreacji, kultury i sportu
oraz innych us∏ug.
3. Poj´cie „przemys∏” dotyczy sekcji wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD): „górnictwo i kopalnictwo”, „przetwórstwo przemys∏owe” oraz „wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´
elektrycznà, gaz i wod´”.
4. Dane o produkcji sprzedanej przemys∏u (pkt 1), sprzeda˝y produkcji budowlano-monta˝owej (pkt 2) dotyczà:
– podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujàcych przekracza∏a 9 osób.
5. Dane o wartoÊci produkcji sprzedanej przemys∏u (pkt 1) oraz sprzeda˝y produkcji budowlano-monta˝owej (pkt 2) prezentowane sà bez nale˝nego podatku od towarów i us∏ug VAT oraz
podatku akcyzowego, ∏àcznie natomiast z wartoÊcià dotacji przedmiotowych do wyrobów i us∏ug
– w tzw. cenach bazowych.
6. Dane o sprzeda˝y produkcji budowlano-monta˝owej (pkt 2) dotyczà robót zrealizowanych na terenie kraju przez podmioty gospodarcze budowlane, tj. zaliczone zgodnie z PKD do sekcji „budownictwo”.
7. Informacje o produkcji sprzedanej przemys∏u (pkt 1) i sprzeda˝y produkcji budowlano-monta˝owej (pkt 2) podane sà bez wyrównaƒ sezonowych.
8. Dane w zakresie: pracujàcych, zatrudnienia i wynagrodzeƒ (pkt 6, 7, 10) dotyczà podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujàcych przekracza∏a 9 osób, przy czym dane nie
obejmujà zatrudnionych poza granicami kraju oraz zatrudnionych w organizacjach spo∏ecznych,
politycznych, zwiàzkach zawodowych i in.
9. Dane o pracujàcych w sektorze przedsi´biorstw (pkt 6) podane sà wed∏ug stanu na koniec miesiàca.
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10. Dane o liczbie bezrobotnych (pkt 8) obejmujà osoby, które by∏y zarejestrowane w powiatowych urz´dach pracy na koniec miesiàca.
11. Stopa bezrobocia (pkt 9) oznacza udzia∏ zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludnoÊci aktywnej zawodowo. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego prezentuje si´ po uwzgl´dnieniu skorygowanej liczby pracujàcych w rolnictwie indywidualnym, b´dàcej sk∏adowà cywilnej
ludnoÊci aktywnej zawodowo. Weryfikacji liczby pracujàcych dokonano na podstawie wyników
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoÊci i Mieszkaƒ 2002 r. oraz Powszechnego Spisu Rolnego
2002 r.
12. Dochody z prywatyzacji nie stanowià bie˝àcych dochodów bud˝etu paƒstwa, a sà êród∏em finansowania deficytu bud˝etowego (pkt 11).
13. Wyniki finansowe przedsi´biorstw niefinansowych (pkt 12) dotyczà podmiotów gospodarczych, prowadzàcych ksi´gi rachunkowe i zobowiàzanych do sporzàdzania co kwarta∏ sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, przy czym dane we wszystkich rodzajach
dzia∏alnoÊci dotyczà podmiotów, w których liczba pracujàcych przekracza 49 osób.

TABELA II
Rynek finansowy – podstawowe informacje
èród∏em informacji w tabeli II jest Narodowy Bank Polski (z wyjàtkiem danych w pkt.13, udost´pnianych przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie).
1. Stopy oprocentowania, zamieszczone w tabeli II, podane sà w stosunku rocznym w wysokoÊci, która obowiàzywa∏a w ostatnim dniu miesiàca, jedynie w przypadku Êredniego wa˝onego
zysku z kupionych bonów skarbowych bàdê bonów pieni´˝nych NBP, podane jest Êrednie oprocentowanie w ciàgu miesiàca.
2. Zamieszczenie w jednej rubryce dwóch wielkoÊci stóp oprocentowania (pkt 3 – stopa
oprocentowania kredytu refinansowego) oznacza, ˝e pierwsza podana stopa oprocentowania odnosi si´ do kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj´tych por´czeniem
Skarbu Paƒstwa. Jest ona równa stopie oprocentowania kredytu lombardowego. Druga stopa,
wy˝sza o jeden punkt procentowy, odnosi si´ do pozosta∏ych kredytów refinansowych.
3. Z dniem 1 grudnia 2001 r. NBP wprowadzi∏ stop´ depozytowà banku centralnego (pkt 4).
Stopa depozytowa wyznacza cen´, jakà bank centralny oferuje bankom komercyjnym za z∏o˝enie
przez nie krótkookresowego depozytu.
4. Rezerwa obowiàzkowa ogó∏em (pkt 9) dotyczy wielkoÊci deklarowanych przez banki
i obowiàzujàcych w ostatnim dniu miesiàca. Od dnia 28 lutego 2002 r. rezerwa obowiàzkowa
utrzymywana jest wy∏àcznie na rachunkach prowadzonych w NBP.
5. Informacje o przetargach na bony skarbowe (pkt 10), z wyjàtkiem stanu bonów w obiegu na koniec miesiàca) obejmujà dane z przetargów przeprowadzonych w ciàgu miesiàca. Ârednie
zyski z kupionych bonów sà wa˝one udzia∏em sprzeda˝y bonów o poszczególnych terminach wykupu w ogólnej wartoÊci zakupionych bonów. Stan bonów w obiegu na koniec miesiàca obliczony zosta∏ z uwzgl´dnieniem terminu wykupu, liczonego od nast´pnego dnia po przetargu, w wyniku którego nastàpi∏a sprzeda˝. Powy˝szy stan nie obejmuje bonów b´dàcych w obiegu, niepochodzàcych z przetargów.
6. Informacje o przetargach na bony pieni´˝ne NBP (pkt 11), z wyjàtkiem stanu bonów
w obiegu na koniec miesiàca) obejmujà dane z przetargów przeprowadzonych w ciàgu miesiàca.
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Ârednie zyski z kupionych bonów sà wa˝one udzia∏em sprzeda˝y bonów o poszczególnych terminach wykupu w ogólnej wartoÊci zakupionych bonów.
7. Informacje o wynikach sesji na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie (pkt 13)
prezentowane sà w oparciu o system gie∏dowy „Warset” wprowadzony w listopadzie 2000 r.
8. Warszawski Indeks Gie∏dowy-WIG oraz Warszawski Indeks Rynku Równoleg∏ego-WIRR liczone sà wed∏ug tzw. formu∏y kapita∏owej, odzwierciedlajàcej procentowe zmiany wartoÊci rynkowej spó∏ek gie∏dowych. Na ka˝dej sesji gie∏dy liczona jest wartoÊç rynkowa wszystkich spó∏ek rynku podstawowego dla WIG oraz równoleg∏ego dla WIRR (gie∏dowa kapitalizacja) i porównywana
z wartoÊcià z poprzednich sesji. Przyj´to za∏o˝enie, ˝e wartoÊci bazowe indeksu WIG na pierwszej
sesji gie∏dy w dniu 16.04.1991 r. oraz indeksu WIRR z koƒca 1994 r. wynosi∏y 1.000 pkt.
9. Wskaêniki obejmujà spó∏ki ze wszystkich rynków notowaƒ.
10. Kapitalizacja dotyczy tylko spó∏ek krajowych.
11. Wskaênik C/Z oznacza relacj´ ceny rynkowej do zysku netto i jest obliczany jako iloraz
∏àcznej wartoÊci rynkowej spó∏ek na koniec miesiàca do ich ∏àcznych zysków i strat w ciàgu ostatnich 4 kwarta∏ów, za które dost´pne sà dane finansowe.
12. Wskaênik obrotu oznacza stosunek wartoÊci sprzedanych akcji do Êredniej wartoÊci notowanych akcji w danym miesiàcu.
13. WartoÊç obrotów w miesiàcu oraz wskaênik obrotu obejmuje notowania ciàg∏e oraz system jednolitego kursu dnia.

TABELA III
Kursy PLN do USD i EUR w 2004 r.
èród∏em informacji sà dane Narodowego Banku Polskiego.
1. Kurs Êredni NBP jest to urz´dowy kurs oficjalny, który s∏u˝y do celów statystycznych i ksi´gowych.
2. Przeci´tny kurs Êredni z∏otego do dolara amerykaƒskiego i euro oraz relacji USD/EUR obliczony zosta∏ jako Êrednia arytmetyczna z kursów Êrednich NBP z poszczególnych dni miesiàca.

KLASYFIKACJA SEKTOROWA PODMIOTÓW
STOSOWANA W TABELACH IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
sektor finansowy – zawiera nast´pujàce podsektory:
• monetarne instytucje finansowe1 (obejmujà bank centralny i pozosta∏e monetarne instytucje finansowe). Obecnie w Polsce poj´cie pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych
obejmuje jedynie banki;
• instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne;

1

Pod poj´ciem monetarnych instytucji finansowych rozumie si´ instytucje finansowe, których dzia∏alnoÊç polega na
przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych ni˝ monetarne instytucje
finansowe oraz udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartoÊciowe na w∏asny rachunek.
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• pozosta∏e instytucje poÊrednictwa finansowego (obejmujà m.in. SKOK-i, przedsi´biorstwa
leasingu finansowego, przedsi´biorstwa factoringowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne oraz firmy utworzone w celu sekurytyzacji aktywów);
• pomocnicze instytucje finansowe (obejmujà m.in. kantory, gie∏dy papierów wartoÊciowych, instytucje sprzeda˝y ratalnej);
sektor niefinansowy – zawiera nast´pujàce podsektory:
• – przedsi´biorstwa i spó∏ki paƒstwowe;
• – przedsi´biorstwa i spó∏ki prywatne oraz spó∏dzielnie;
• – przedsi´biorców indywidualnych;
• – rolników indywidualnych;
• – osoby prywatne;
• – instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych.
W Tabeli IX „Poda˝ pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji”, nale˝noÊci i zobowiàzania banków
wobec podmiotów sektora niefinansowego prezentowane sà w podziale na trzy sektory:
• gospodarstwa domowe – obejmujàce:
– osoby prywatne;
– rolników indywidualnych;
– przedsi´biorców indywidualnych (osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà
na w∏asny rachunek, zatrudniajàce do 9 osób w∏àcznie);
• przedsi´biorstwa – obejmujàce:
– przedsi´biorstwa i spó∏ki paƒstwowe;
– przedsi´biorstwa i spó∏ki prywatne i spó∏dzielnie (w tym: przedsi´biorcy indywidualni zatrudniajàcy powy˝ej 9 osób);
• instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych (instytucje niekomercyjne stanowiàce odr´bne jednostki prawne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych,
których podstawowe przychody, pomijajàc uzyskiwane z okazjonalnej sprzeda˝y, stanowià
dobrowolne wp∏aty pieni´˝ne lub wk∏ady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje
instytucji rzàdowych i samorzàdowych oraz dochody z tytu∏u w∏asnoÊci);
sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych – zawiera nast´pujàce podsektory:
• instytucje rzàdowe szczebla centralnego (obejmujà m.in. organy w∏adzy publicznej, organy administracji rzàdowej, organy kontroli paƒstwowej i ochrony prawa, sàdy i trybuna∏y,
paƒstwowe szko∏y wy˝sze, paƒstwowe instytucje kultury, pomocy spo∏ecznej i in.);
• instytucje samorzàdowe (obejmujà m.in. urz´dy powiatowe i gminne, sejmiki samorzàdowe, publiczne szko∏y podstawowe, samorzàdowe instytucje kultury, instytucje pomocy
spo∏ecznej i in.);
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• fundusze ubezpieczeƒ spo∏ecznych (obejmujà Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz zarzàdzane przez nie fundusze, kasy chorych).
Szczegó∏owe informacje nt. uj´cia sektorowego poszczególnych podmiotów oraz agregatów
monetarnych zawarte zosta∏y na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl/statystyka/sprawozdawczoÊç statystyczna banków/instrukcja).

Tabela IV
Ârednie wa˝one oprocentowanie depozytów z∏otowych w bankach komercyjnych
Wa˝one stopy procentowe liczone sà na podstawie danych o oprocentowaniu z 11 banków
komercyjnych, tj.:
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci – Bank Polski SA,
Bank Handlowy w Warszawie SA,
ING Bank Âlàski SA,
Bank BPH SA,
Bank Zachodni WBK SA,
BRE Bank SA,
Bank Millennium SA,
Bank Polska Kasa Opieki SA,
Kredyt Bank SA,
Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA,
Raiffeisen Bank Polska SA.
Banki te, w przypadku klientów rezydentów, posiada∏y na koniec grudnia 2004 r. 79,7% depozytów z∏otowych gospodarstw domowych i 76,0% depozytów z∏otowych przedsi´biorstw.
Dane dotyczàce wysokoÊci stóp procentowych w poszczególnych bankach uzyskiwane sà
z raportów miesi´cznych przekazywanych do NBP. Sà one sporzàdzane wed∏ug stanu na ostatni
dzieƒ miesiàca. Stopy procentowe sà podawane w stosunku rocznym, bez uwzgl´dnienia kapitalizacji. Banki przekazujà dane o oprocentowaniu produktu, który ma najwi´kszy udzia∏ w danej kategorii. W obliczeniach priorytet nadano zmiennym stopom procentowym. Oprocentowanie sta∏e
uwzgl´dniane jest tylko w przypadku braku oprocentowania zmiennego. Bank, który nie posiada
produktu w danej kategorii, jest pomijany w obliczeniach.

Tabela V
Ârednie wa˝one oprocentowanie kredytów z∏otowych w bankach komercyjnych
Ogólne zasady wyliczania sà takie same jak dla depozytów z∏otowych w tabeli IV i odnoszà
si´ do tej samej grupy banków, a ich udzia∏ w rynku kredytów z∏otowych dla przedsi´biorstw wyniós∏ 73,6% i 58,9% w odniesieniu do kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. W raportach przesy∏anych do NBP przyj´to zasad´ zamieszczania oprocentowania oferowanego klientom o wysokiej wiarygodnoÊci kredytowej.
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Uwagi ogólne do tabel VI, VII, VIII
1. Dane dotyczà stanów na koniec poszczególnych miesi´cy i pochodzà z informacji bilansowych otrzymywanych z banków w systemie „Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS)” oraz z bilansu Narodowego Banku Polskiego.
2. Informacje zosta∏y zaprezentowane w uk∏adzie dostosowanym do standardów obowiàzujàcych w Europejskim Banku Centralnym.
3. Aktywa w tabelach VI, VII, VIII prezentowane sà w uj´ciu brutto, tzn. bez pomniejszenia
nale˝noÊci o utworzone rezerwy, umorzenia i odpisy aktualizujàce (wyjàtek stanowià papiery wartoÊciowe, które wykazano wed∏ug wyceny rynkowej).
4. Wszystkie kategorie oprócz aktywów / pasywów zagranicznych, kapita∏ów oraz rezerw sà
odzwierciedleniem operacji z rezydentami.

Tabela VI
Bilans zagregowany pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych
– aktywa i pasywa
1. Grupa kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od podmiotów krajowych zawiera rachunki bie˝àce, rezerwy obowiàzkowe, operacje otwartego rynku, lokaty, kredyty i po˝yczki, skupione
wierzytelnoÊci, zrealizowane gwarancje i por´czenia, inne nale˝noÊci, odsetki zapad∏e oraz nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów wartoÊciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.
2. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane przez podmioty krajowe b´dàce w posiadaniu pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych.
3. Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez podmioty krajowe zawierajà akcje, prawa poboru, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikaty inwestycyjne oraz aktywa trwa∏e finansowe (akcje i udzia∏y).
4. Aktywa zagraniczne obejmujà wszystkie aktywa dotyczàce nierezydentów w z∏otych
i w dewizach.
5. Aktywa trwa∏e to ca∏oÊç aktywów trwa∏ych z wy∏àczeniem aktywów trwa∏ych finansowych.
6. Pozosta∏e aktywa obejmujà kas´, czyli gotówk´ i pozosta∏e Êrodki w kasach pozosta∏ych
monetarnych instytucji finansowych, a tak˝e pozosta∏e nale˝noÊci i odsetki niezapad∏e od wszystkich sektorów, konta rozliczeniowe, nale˝noÊci od d∏u˝ników ró˝nych, koszty i przychody rozliczane w czasie, inne aktywa finansowe, pozosta∏e aktywa, inne operacje, odsetki od zakupionych papierów wartoÊciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.
7. Depozyty i inne zobowiàzania wobec podmiotów krajowych zawierajà depozyty
bie˝àce, depozyty terminowe, zablokowane, z terminem wypowiedzenia, kredyty i po˝yczki otrzymane, m.in. refinansowe, aukcyjne (operacje otwartego rynku) oraz zobowiàzania z tytu∏u zabezpieczeƒ pieni´˝nych (zaliczone do grupy „terminowe”), inne zobowiàzania oraz zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.
8. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych to zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych.
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9. Kapita∏ i rezerwy dzielà si´ na: a) fundusz podstawowy, na który sk∏adajà si´ kapita∏ podstawowy, nale˝ne wp∏aty na kapita∏ podstawowy, akcje w∏asne, fundusz zapasowy, fundusz ogólnego ryzyka, fundusz rezerwowy oraz wynik z lat ubieg∏ych, b) fundusze uzupe∏niajàce, tj. fundusz
z aktualizacji wyceny oraz inne fundusze uzupe∏niajàce okreÊlone uchwa∏à Komisji Nadzoru Bankowego (przypisane zarówno rezydentom, jak i nierezydentom), c) rezerwy zawierajàce rezerwy celowe, umorzenia i odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci, rezerwy na zabezpieczenie listów zastawnych (rezydent, nierezydent), rezerwy celowe na zobowiàzania pozabilansowe (rezydent, nierezydent), rezerw´ na ryzyko ogólne (rezydent, nierezydent).
10. Pasywa zagraniczne obejmujà wszystkie pasywa dotyczàce nierezydentów w z∏otych
i w dewizach, z wyjàtkiem rezerw wymienionych w pkt. 9, które obejmujà rezydenta i nierezydenta.
11. Pozosta∏e pasywa zawierajà odsetki od powy˝szych kategorii pasywów, konta rozliczeniowe, zobowiàzania wobec wierzycieli ró˝nych, koszty i przychody rozliczane w czasie, przychody zastrze˝one, inne zobowiàzania z tytu∏u instrumentów finansowych, pozosta∏e pasywa, ró˝nice
kursowe z przeliczenia zobowiàzaƒ podporzàdkowanych, rezerw´ na ryzyko i wydatki niezwiàzane z podstawowà dzia∏alnoÊcià banku sk∏adajàcego sprawozdanie, zobowiàzania podporzàdkowane, inne operacje, odsetki od zobowiàzaƒ podporzàdkowanych, wynik w trakcie zatwierdzania,
wynik bie˝àcego roku.

Tabela VII
Bilans Narodowego Banku Polskiego – aktywa i pasywa
1. Kategoria kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od podmiotów krajowych zawiera nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych kredytów m.in. redyskontowych, lombardowych, refinansowych
na inwestycje centralne, udzielonych z zagranicznych linii kredytowych, aukcyjnych (operacje
otwartego rynku), pozosta∏ych kredytów, a tak˝e z tytu∏u zdeponowanych Êrodków pieni´˝nych
na rachunkach bie˝àcych oraz terminowych, oraz odsetki zapad∏e od wymienionych operacji.
2. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane przez podmioty krajowe – to papiery
b´dàce w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego.
3. Papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez podmioty krajowe –
aktualnie sà to w przypadku NBP tylko aktywa trwa∏e finansowe (udzia∏y).
4. Aktywa zagraniczne obejmujà wszystkie aktywa dotyczàce nierezydentów w z∏otych
i w dewizach.
5. Aktywa trwa∏e to ca∏oÊç aktywów trwa∏ych z wy∏àczeniem aktywów trwa∏ych finansowych.
6. Pozosta∏e aktywa zawierajà odsetki niezapad∏e od powy˝szych operacji, koszty przysz∏ych
okresów, rozrachunki mi´dzyoddzia∏owe, pozosta∏e aktywa z wy∏àczeniem aktywów trwa∏ych.
7. Depozyty podmiotów krajowych to zobowiàzania z tytu∏u depozytów na rachunkach
bie˝àcych i terminowych, rezerwy obowiàzkowej, lokat aukcyjnych (operacje otwartego rynku),
Êrodków wydzielonych oraz pozosta∏ych depozytów.
8. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych to zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych NBP.
9. Kapita∏ i rezerwy w przypadku NBP dzieli si´ na fundusze w∏asne, tj. fundusz statutowy
i fundusz rezerwowy oraz rezerwy, w sk∏ad których wchodzà rezerwy celowe, umorzenia i odpisy
aktualizujàce.
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10. Pasywa zagraniczne obejmujà wszystkie pasywa dotyczàce nierezydentów w z∏otych
i w dewizach.
11. Pozosta∏e pasywa zawierajà odsetki od powy˝szych kategorii pasywów, przychody
przysz∏ych okresów, rozrachunki mi´dzyoddzia∏owe i mi´dzybankowe, pozosta∏e pasywa oraz wynik finansowy.

Tabela VIII
Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych – aktywa i pasywa
1. Tabela VIII zawiera skonsolidowany bilans wszystkich monetarnych instytucji finansowych
i jest odpowiednikiem tabeli pt. System bankowy: banki komercyjne i NBP – aktywa i pasywa opublikowanej w aneksie statystycznym do Raportu Rocznego za 2001 r.
2. W aktywach i pasywach w/w bilansu wysaldowane zosta∏y operacje wzajemne pomi´dzy
krajowymi monetarnymi instytucjami finansowymi. Saldo operacji wzajemnych krajowych monetarnych instytucji finansowych, które znalaz∏o si´ po stronie pasywnej zosta∏o obliczone wed∏ug nast´pujàcego algorytmu:
depozyty pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych (tabela VII – pasywa) pomniejszone zosta∏y o kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych
(tabela VII – aktywa), nast´pnie powi´kszone o depozyty monetarnych instytucji finansowych (tabela VI – pasywa) i pomniejszone o kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci monetarnych instytucji finansowych (tabela VI – aktywa).
3. Pozosta∏e aktywa (aktywa) oraz pieniàdz gotówkowy w obiegu (pasywa) zosta∏y pomniejszone o wartoÊç gotówki znajdujàcej si´ w kasach pozosta∏ych monetarnych instytucji finansowych.
4. Po stronie pasywnej wartoÊç emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych pomniejszono
o d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane przez krajowe monetarne instytucje finansowe, pozostajàce w portfelach tego sektora. T´ samà zasad´ prezentacji zastosowano w odniesieniu do kapita∏ów i rezerw, tj. kapita∏y i rezerwy pomniejszono o papiery z prawem do kapita∏u i udzia∏y wyemitowane przez krajowe monetarne instytucje finansowe stanowiàce element aktywów tego sektora.
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BCI

bezpoÊredni cel inflacyjny

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BIS

Bank for International Settlements
Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych

CAEL

AdekwatnoÊç kapita∏u (C), jakoÊç aktywów (A), wyniki finansowe (E) i p∏ynnoÊç (L)

CMFB

Committee on Monetary, Financial and Balance of Payment Statistics
Komitet ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu P∏atniczego

CPI

Consumer Price Index
wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych

DSPW

Dealerzy Skarbowych Papierów WartoÊciowych

EBC

Europejski Bank Centralny

EBOiR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

ELIXIR

System wymiany zleceƒ p∏atniczych w formie elektronicznej w KIR SA

ERM II

Exchange Rate Mechanism II
Europejski Mechanizm Kursowy

ESBC

Europejski System Banków Centralnych

FSI

Financial Stability Institute

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

GINB

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

GUS

G∏ówny Urzàd Statystyczny

HICP

Harmonised Index of Consumer Prices
zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych

IBAN

International Bank Account Number
Mi´dzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

JVI

Joint Vienna Institute

KIR SA

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

KDPW SA

Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA

KNB

Komisja Nadzoru Bankowego

KNUiFE

Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych

KPWiG

Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d

MFW

Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy

MP SA

Mennica Paƒstwowa

NBP

Narodowy Bank Polski

NRB

Numer Rachunku Bankowego

NUK

Nowa Umowa Kapita∏owa

OECD

Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Skróty

pb

punkt bazowy

PKB

produkt krajowy brutto

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

PWPW SA

Paƒstwowa Wytwórnia Papierów WartoÊciowych SA

RPP

Rada Polityki Pieni´˝nej

RTGS

Real-Time Gross Settlement
System rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym

SORBNET

System Obs∏ugi Rachunków Banków w Centrali NBP

TARGET

Transeuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer
System
transeuropejski zautomatyzowany system rozrachunku brutto w czasie
rzeczywistym

UE

Unia Europejska

UGW

Unia Gospodarcza i Walutowa

UOKiK

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

XML

Extensible Markup Language

ZBDE

Zintegrowana Baza Danych Ekonomicznych

ZBP

Zwiàzek Banków Polskich

ZSK

Zintegrowany System Ksi´gowy
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