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Spotkanie z Wiceprezesem NBP p. Witoldem Kozińskim
Z inicjatywy Zarządu ACI w dniu 24 lutego 2012 roku w siedzibie NBP, odbyło się spotkanie
przedstawicieli Stowarzyszenia z Wiceprezesem Witoldem Kozińskim oraz Dyrektorem Krzysztofem
Senderowiczem. Stowarzyszenie było reprezentowane przez Martę Kępę, Marcina Groniewskiego,
Wojciecha Galińskiego oraz Adama Krussa.
Głównym tematem spotkania była sytuacja na krajowym rynku finansowym ze szczególnym
uwzględnieniem zachowywania się stawki WIBOR. Punktem wyjścia do rozmowy była korespondencja
Wiceprezesa NBP do prezesów banków oraz nasza korespondencja do NBP, która została opublikowana
(bez wiedzy autorów) w prasie. Artykuł lansował tezę, że „Bank centralny pracuje nad następcą
wskaźnika WIBOR”, (który) „banki będą mogły zastosować, jako stawkę do wyznaczania ceny
własnych kredytów”. Pan Prezes zapewnił Zarząd ACI, że NBP nie pracuje nad przygotowaniem stawek
konkurencyjnych do WIBORU. Ponadto podkreślił, że zbierane przez NBP dane mają jedynie charakter
zarządczy, natomiast nie ma zastrzeżeń, co do potrzeby utrzymania stawki WIBOR W komunikacie
opublikowanym po spotkaniu NBP poinformował, że celem NBP jest uzyskanie informacji o cenie i
przepływach pieniądza dla celów związanych wyłącznie z prowadzeniem polityki pieniężnej. Ponadto
NBP chce śledzić zmiany WIBORU w odniesieniu do przeprowadzanych przez rynek transakcji.
Przedstawiciele NBP poruszyli kwestię obecnego poziomu stawki WIBOR 3M, która po reakcji rynku
związanej z transakcją przejęcia Polkomtela, oraz po zakończeniu sezonowych zawirowań związanych z
końcem roku, obniżyła się tylko nieznacznie. Przedstawiciele ACI wyjaśnili, że jednym z powodów
utrzymywania się stawki na obecnym poziomie są m.in. wszelkie wypowiedzi członków Rady Polityki
Pieniężnej, które wielokrotnie w ostatnim okresie sygnalizowały możliwość podwyżki stóp
procentowych.
Jednocześnie Przedstawiciele ACI po raz kolejny zasugerowali, że NBP powinien rozważyć
wprowadzenie na stałe do kalendarza operacji otwartego rynku, 3 - miesięczne transakcje repo.
Abstrahując od bieżącego popytu ze strony rynku taka operacja mogłaby działać dwutorowo - ustaliłaby
i utrwaliła cenę 3 - miesięcznego depozytu międzybankowego (a w ślad za tym WIBOR), a dodatkowo
mogłaby stymulować i upłynniać rynek. Banki mogłyby uwalniać swoje aktywa i redystrybuować
środki z repo na rynku.
W czasie spotkania poruszona została również promowana przez Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową koncepcja stworzenia Systemu Monitoringu Rynku, który publikowałby stawkę będącą
zagregowaną średnią ceną negocjowanych depozytów klientowskich. Przedstawiciele NBP zgodzili się
z argumentami ACI, że taka ewentualna stawka nie może w zastąpić WIBOR-u. NBP podkreślił, iż nie
patronuje powstaniu takiej stawki.
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