
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 września 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki 

Szanowny Panie Prezesie! 

Z dużym niepokojem obserwuję spadek oficjalnych aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego. Od 

31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. zaobserwowaliśmy spadek o 2 miliardy 695 milionów dolarów. Od 

stycznia do sierpnia 2014 r. nastąpił spadek o 4 miliardy 351 milionów dolarów. Spadek aktywów rezerw 

Narodowego Banku Polskiego w okresie ostatnich dwudziestu miesięcy stanowi 6–7% całości aktywów Na-

rodowego Banku Polskiego. 

Chcę przypomnieć, że w 2007 r. Narodowy Bank Polski odnotował wzrost rezerw o 35%. Niepokoi nasi-

lenie tendencji spadkowej rezerw Narodowego Banku Polskiego w roku 2014, zwłaszcza w odniesieniu do 

pogarszającej się sytuacji gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Indeks PMI, mierzący koniunkturę w pol-

skim sektorze wytwórczym, spadł w sierpniu do wartości 49,4 punktu. Ten najgorszy wynik od czternastu 

miesięcy, spadający nieprzerwanie od lutego bieżącego roku, sygnalizuje wyhamowanie wzrostu w przemy-

śle, potwierdzone zresztą spadkiem produkcji przemysłowej w sierpniu bieżącego roku o 1,9%. Wskaźniki te 

mogą sugerować, że polska gospodarka niestety zmierza w kierunku recesji. Rezerwy Narodowego Banku 

Polskiego stanowią o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej, wpływają na politykę walutową, jak rów-

nież na wymienialność pieniądza krajowego i na możliwości realizacji zagranicznych zobowiązań płatni-

czych, wspomagają wiarygodność całej gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z tym zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. 

Co jest powodem spadku aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego o sumę 4 miliardów 

351 milionów dolarów w 2014 r.? 

Czy za kadencji Pana Prezesa Narodowy Bank Polski udzielał pożyczek na przykład Międzynarodowemu 

Funduszowi Walutowemu i innym międzynarodowym instytucjom bankowym, a jeśli tak, to o jakiej wielko-

ści i jaka była stopa zwrotu? 

Co spowodowało wzrost podaży pieniądza w roku 2013 o sumę 12,5 miliarda zł w stosunku do roku 

2012? 

Czy Narodowy Bank Polski jest w posiadaniu obligacji korporacyjnych i czy takowe obligacje posiadał w 

2012 r. i 2013 r.? 

Z czego wynika strata w bilansie Narodowego Banku Polskiego w 2013 r. kwoty około 11 miliardów zł na 

rezerwach walutowych? 
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